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HOOFDSTUK EXTRA 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

❖ 1.1: INLEIDING 

- Wat betekent Cultuur en Maatschappijkritiek? 
➢ Hevige titel 
➢ Wat is ‘kritisch reflecteren’ over een maatschappij en cultuur? 

• Dit impliceert een ideologische redenering 

• Een maatschappij wordt bekritiseerd vanuit een bepaald ideologisch perspectief 

• Een maatschappij kan bekeken worden vanuit bepaalde ideologieën die op zijn beurt altijd 
gekoppeld zijn aan bepaalde politieke standpunten 

➢ Als iemand kritiek uit op de maatschappij, dan krijg je onmiddellijk het label ‘links’ 

• Vandaag de dag kritiek leveren op het klimaatbeleid (met wetenschappelijke argumenten) 
wordt onmiddellijk ‘links’ genoemd 
▪ Implicatie dat je niet ernstig moet genomen worden omdat het toch maar vanuit een 

bepaalde ideologische hoek komt 
➢ We staan uitdrukkelijk voor een uitdaging: in welke mate kunnen we kritisch nadenken over 

een maatschappij en een cultuur op grond van wetenschappelijke argumenten? 

• Argumenten die op dat moment niet gekoppeld zijn aan een bepaalde ideologie 
➢ Het is interessant om te kijken hoe een vak als dit benoemd wordt in andere talen 

• ‘critical psychology’ of ‘critical theory’ 
▪ Interessantere titels: deze term impliceert dat de kritiek die geformuleerd wordt 

onderbouwd is uit een wetenschappelijke psychologisch perspectief  

o Idem met critical theory: impliceert wetenschappelijkheid en objectiviteit 
o Je komt los van het ideologische 

▪ Critical psychology heeft nog een tweede voordeel: kan ook een benadering zijn waarbij 
we zelf reflectief gaan nadenken over de baat en functie van psychologie in onze huidige 
maatschappij 

o Tweerichtingsverkeer  
o Heel veel psychologische bevindingen en praktijken worden gebruikt om bepaalde 

aspecten in de maatschappij te bestendigen (die niet altijd even gunstig zijn) 

o We moeten kritisch zijn over wat de rol is van psychologie in het bestendigen van 
bepaalde structuren in de maatschappij, in een bepaalde richting sturen 

- Kritiek op psychologie (en wetenschap breder): ‘Brave new world’ (Aldous Huxley, 1930) 
➢ Gaat over een perfecte wereld waarin alles naar wens verloopt aan de hand van psychologie 

• Geen conflicten meer over sociale ongelijkheid: mensen worden vanaf kinds af aan 

geconditioneerd worden om zich in een bepaalde sociale klasse thuis te voelen 

• Geen conflicten meer over seksualiteit 

• Geen conflicten meer over drugs 

➢ Perfecte maatschappij waar iedereen zich thuis voelt en genot perfect bereikbaar is 

• Echter, er zijn heel veel mensen die zich heel erg ongelukkig voelen omdat alles vastligt en 

gedetermineerd is 

• Geschreven in een periode wanneer psychologie zeer populair was 
➢ Huxley schreef dit als een soort verwittiging aan de mens 

• Hoe langer, hoe actueler dit boek wordt 
- Veel wetenschappelijke studies vanuit de psychologie worden gebruikt voor toepassingen 

waarmee de originele bedenkers van de theorie niet zo gelukkig mee zijn 

➢ Vb: cognitieve gedragstherapie: bekrachtigen van gedrag 

• Gaming industrie en gokindustrie: door bekrachtiging worden mensen zeer snel verslaafd aan 
deze producten 

➢ Vb: Militaire psychologie: subsidies voor onderzoek worden in de VS heel snel gekregen als je het 
onderzoek op de een of andere manier kan koppelen aan het leger 

- Randopmerkingen over waar critical psychology over kan gaan 
➢ Vanuit de psychologie naar het maatschappelijke 

- Critical psychology 
- Critical theory 
- Brave new world 

- Aldous Huxley 
- WEIRD people 

- Metastandpunt  
- TINA 
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➢ Van het maatschappelijke naar de psychologie: hoe gebruiken we onze theorie en onze 
wetenschap? 

➢ WEIRD people: Western, Educated, Industrialised, Rich and Democratic 

• Onze kritische bedenkingen gaan NIET op voor andere culturen of maatschappijen 
- We moeten onze kritiek wetenschappelijk onderbouwen met een metastandpunt 

➢ We moeten een derde standpunt kunnen innemen buiten het maatschappelijke en buiten het 
psychologische 

• Objectief kijken: dit is ontzettend moeilijk omdat we steeds deel zijn van een maatschappij en 

psychologen 
- Wat betekent kritisch? 

➢ Waarom is iets ‘zo’ georganiseerd en niet op een andere manier? 

• Mogelijke antwoorden: 
▪ Omdat het zo wordt gedaan, het is nu eenmaal zo 

▪ Het kan niet anders, there is no alternative (TINA) 
➢ De juiste vraag is al vrij belangrijk 
➢ Zijn er betere alternatieven? 

• Bijkomend: ‘beter’ voor wie of voor wat? Niet altijd eenvoudig 
➢ Altijd dezelfde grondvraag: wat is de argumentatie? Vanuit een wetenschappelijk standpunt? 

➢ Hedendaags perspectief: dit soort kritische vragen worden altijd beantwoord vanuit een soort 
‘rationele redenering’ 

• Ratio en efficiëntie zijn doorslaggevende criteria om te beslissen of iets goed functioneert 

▪ Dit valt te herleiden naar een filosofie: utilitarisme van Jeremy Bentham 

❖ 1.2: DE DUBBELZINNIGE VERHOUDING TUSSEN GROEP EN INDIVIDU 

- Wat is het utilitarisme? 
➢ Het grootst mogelijke geluk voor zoveel mogelijk mensen 

• Als we een maatschappij zo kunnen organiseren waardoor we het geluk vergroten van zoveel 
mogelijk mensen, dan is dat per definitie een goede maatregel 
▪ Soort criterium om kritisch na te denken over bepaalde aspecten van het 

maatschappelijke 
➢ Sluit aan bij het vroege behaviorisme en Freud: zelfde mensbeeld 

• Het beeld van de mens die zoveel mogelijk geluk/positieve bekrachtiging nastreeft 
- Utilitarisme is minder eenvoudig dan het op het eerste zicht lijkt 
➢ Eerste kritische bedenking: om een groot aantal mensen gelukkig te maken, moet je een 

aantal andere mensen elimineren 

• Vb: een vriendin van mij was afgestudeerd als arts en ging met de artsen zonder grenzen in 
de toenmalige vluchtelingenkampen in Azië na de Vietnamoorlog 

▪ Ze kreeg een speciale opleiding hiervoor na haar artsenopleiding 
▪ Ze kreeg aangeleerd dat ze mensen, baby’s en kinderen ging zien sterven en dat ze ze 

moest laten sterven, ze mocht er niets aan doen 
▪ Haar taak was om te zorgen voor sanitair en water, dat was wat eerst moest gebeuren 
▪ Als ze dat zou doen, dan zou ze veel meer mensen kunnen redden 

• Dit is utilitarisme: bepaalde groep elimineren om het grootste geluk te bereiken 
➢ Tweede kritische bedenking: aanname in het mensbeeld 

• Dat mensen zoveel mogelijk geluk nastreven, dat dat zogezegd het ideaal is van iedereen 

▪ Mensen streven niet alleen maar geluk na! 
- We gaan uit van een naïeve verhouding tussen het individu en de groep in het mensbeeld dat 

wordt voorgesteld in het vroege behaviorisme, het utilitarisme en de visie van Freud 
➢ Het individu als enkeling, en de maatschappij als ruimer overkoepelend construct 

• Er bestaat daar een spanningsveld tussen 

▪ Vaak een negatief spanningsveld: het maatschappelijke perkt het individu in 
▪ Eigenlijk willen we geen maatschappelijke inperking: zoveel mogelijk vrijheid voor het 

individu 

o Hoe meer vrijheid voor het individu, hoe meer geluk het individu zal voelen 

• Dit is een naïeve invulling van de verhouding tussen individu en maatschappij: deze 

redenering bevat namelijk al een bepaalde aanname 
▪ Aanname: dat we streven naar ‘steeds meer’ (steeds meer geluk en groei) 

- Utilitarisme 
- Jeremy Bentham 

- Behaviorisme 
- Freud 
- Aristoteles 

- Ethica 
Nichomachea 

- Pleonexia  
- Not in my 

backyard 

fenomeen 
- Das Unbehagen in 

der Kultur 

- Neurasthenie  
- Jean-Jacques 

Rousseau 
- Edele wilde 
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➢ Aristoteles (4e E v.C.): eerste geschriften waar grondig wordt nagedacht over de maatschappij  

• De Ethica Nicomachea van Aristoteles: centraal idee: belang van het ‘juiste midden’ 

▪ Niet te weinig, en niet te veel 
▪ Het juiste midden is bovendien contextueel bepaald 
▪ Het idee van ‘steeds meer’ wordt door Aristoteles als een afwijking beschreven: pleonexia 

▪ Pleonexia: het steeds meer willen hebben van bezit, veiligheid en roem 
▪ Een maatschappij die goed wil functioneren, moet de pleonexia binnen de perken 

houden, anders krijg je een maatschappij vol spanning tussen de burgers, vol conflicten en 

oorlog 
▪ Wat Aristoteles voorspelde zien we steeds meer en meer in onze maatschappij die ook op 

pleonexia is gebaseerd 

• Bijna niemand vandaag de dag redeneert nog in termen van het ‘juiste midden’, iedereen 
vindt ‘steeds meer’ geluk heel vanzelfsprekend 

➢ Iedereen wilt een aantal maatregelen zien in de maatschappij zien, maar vanaf het moment dat 
deze maatregelen ook henzelf treffen, dan zijn ze er niet langer zo enthousiast over 

• ‘not in my backyard’-fenomeen 

• Vb we willen allemaal windmolens, maar vanaf die windmolen te dicht staat bij waar ik woon 
dan willen we het niet langer 

▪ Idem vb met circulatieplan... 

• Dit illustreert het verschil tussen het collectieve en het individuele, dat spanningsveld is 
onvermijdelijk 

- Klassieke studie uit de moderniteit waar dit spanningsveld tussen individu en maatschappij voor 
de eerste keer grondig beschreven werd 

➢ 1930: boek van Freud: Das Unbehagen in der Kultur (het onbehagen in de cultuur en 

maatschappij) 

• Men verwacht dat Freud daar uiteenzet hoe de Victoriaanse maatschappij zeer 

onderdrukkend was voor seksualiteit en de vrouw, en hoe mensen sowieso onbehagen 
zouden ontwikkelen hierdoor en uiteindelijk ziek worden 

• Echter: de basisstelling van Freudis veel complexer: een cultuur of maatschappij kan alleen 

maar vooruitgang boeken op voorwaarde dat het individu inlevert op het vlak van 
driftbevrediging 
▪ Daardoor kan een maatschappij groeien 

• Dat is al een ander idee dan dat de maatschappij enkel ziekmakend is 
▪ Deze opvatting van een ziekmakende maatschappij bestaat al lang 

• Theorie van Freud: neurasthenie 
▪ Neurasthenie: een effect in de toenmalige maatschappij door de versnelling van de 

maatschappij 

o Snelheid: treinen aan 35 km/u  
o Die snelheid zou wel ontzettend slecht zijn voor het zenuwstelsel wat zou leiden tot 

neurasthenie 

➢ Ook dichter bij ons vinden we gelijkaardige theorieën 

• Er zijn auteurs die vinden dat de versnelling van de maatschappij aan de basis ligt van heel 

veel psychische stoornissen zoals ADHD, burnout en depressie 

• Het idee van een ziekmakende maatschappij is niet hedendaags, de geschiedenis herhaalt 
zich steeds 

- De eerste keer dat we het idee van een ziekmakende maatschappij terugvinden is bij Jean-
Jacques Rousseau 

➢ Periode van de Verlichting 

➢ Moderniteit betekent dat de steden zich sterk gaan ontwikkelen, en we de eerste industrialisatie 
zien 

➢ Rousseau wordt de eerste ecologist: de moderne stedelijke, geïndustrialiseerde omgeving maakt 
de mens niet enkel ziek, maar ook moreel slecht 

➢ Volgens Rousseau is elke mens in sé goed (de edele wilde) 

• Dat nobel karakter dat in elk van ons zit wordt kapotgemaakt door de opvoeding die we 
krijgen en het maatschappelijke 

➢ Nogmaals evidentie dat de notie van een ziekmakende maatschappij helemaal niet nieuw is 
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- Freud’s stelling in Das Unbehagen der Kultur is veel complexer en genuanceerder 
➢ Het individu MOET inleveren, anders is er geen culturele vooruitgang 

• Maar; die inlevering zorgt voor onbehagen 
▪ Als een maatschappij te veel inlevering vraagt of bepaalde vormen ervan, dat zal dat 

onbehagen niet enkel onbehagen blijven, maar is er een kans dat dit zich ontwikkelt tot 

een pathologie 
➢ Maatschappij vraagt inlevering, individu vraagt een bepaalde vrijheid 

• Hoe kunnen deze 2 op elkaar afgestemd worden? 

• Freud had door hoe dubbelzinnig deze verhouding is: wij verwachten bepaalde dingen van 
het maatschappelijke, maar we zijn niet altijd bereid de nodige inleveringen te doen om dat 

maatschappelijk gegeven mogelijk te maken 

❖ 1.3: OVER DUBBELZINNIGHEID 

- Die dubbelzinnigheid toont zich in een heel merkwaardig fenomeen 
➢ Wij zijn etnocentrisch: we zien onze eigen cultuur als de betere/superieure cultuur 

• Terzelfdertijd vertonen we een cultuur-vijandigheid tegenover onze eigen cultuur 

• Etnocentrisme vs eigen cultuur-vijandigheid 
➢ We zien deze vijandigheid in een hardnekkige illusie in 2 versies die om de zoveel tijd 

terugkeren 

• Die cultuur-vijandigheid is van alle tijden, het is geen nieuw fenomeen (zelfs tot 2000 jaar 
geleden) 

1) ‘Vroeger was het beter’: de maatschappij die we nu meemaken is eigenlijk een soort product 
van de negatieve illusie en we zouden beter terugkeren naar vroeger 

▪ Vergilius: Romeinse schrijver in de 1e eeuw v.C.  
o Bucolica en Georgica (boeken): hij beschrijft een rustige, landelijke maatschappij 

waarin alles peis en vree is 

o Hij droomt van een veronderstelde, vroegere, landelijke maatschappij  
o Wordt benoemd als ‘Arcadia’: een vroegere benaming voor een paradijs/utopie 
o Vroeger hadden we een paradijs waar de mens in evenwicht leefde met de natuur, 

dat is het centrale idee 
▫ De moderne maatschappij heeft dat evenwicht kapotgemaakt 

▫ Eigenlijk zouden we beter terugkeren naar vroeger, want vroeger was het veel 
beter 

▪ Dit thema vinden we heel veel terug, zowel in de mainstream en de hoge cultuur 

o Vb Tolkien: Lord of the Rings: beeldende uitwerking van de tegenstelling van goed en 
slecht 
▫ Hobbits lopen in een pastorale landbouwomgeving waar alles peis en vree is 

▫ De slechterikken zijn degenen die in de smidse werken en metaal aan het smeden 
zijn 

▫ Tolkien was een hevige tegenstander van de industrialisatie 
▫ Hier zien we weer het idee dat het vroeger beter was, dan de mens vroeger in 

harmonie met de natuur leefde 

▫ De mens heeft NOOIT in harmonie met de natuur geleefd: dit berust op het idee 
dat we buiten de natuur staan, maar we zijn gewoonweg onderdeel van de 

natuur 
▪ Vroeger was het simpelweg niet beter, en we kunnen toch niet terug 

o Het was vroeger niet beter vanuit wetenschappelijke argumentatie: kijk gewoon naar 

de gemiddelde levensduur, de graad van scholing, zelf als we maar terugkeren naar de 
jaren 70 zien we al verbetering 

2) ‘In de toekomst wacht ons het paradijs’: 3 versies 

a) Het religieuze paradijs: het laatste oordeel en de Apocalyps 
o De Apocalyps gaat voor aan de terugkeer van het paradijs 

o Zij die gelovig geweest zijn mogen terug naar het paradijs 
o Het is boeiend te zien hoe bepaalde paradigmatische verhalen terugkeren in andere 

versies 

b) Het communistische paradijs: exact dezelfde redenering als het religieuze paradijs 

- Etnocentrisme 
- Cultuur-

vijandigheid 
- Vergilius 
- Bucolica 

- Georgica 
- Arcadia  
- Tolkien 

- Lord of the Rings 
- Marx 

- Creatieve 
destructie 

- Hegel 

- Atlas Shrugged 
- Ayn Rand 
- Doemdenken  

- Kees van Kooten 
- Michel 

Houellebecq 
- Naomi Klein 
- John Gray 

- Wilkinson 
- Pickett 
- Vooruitgangs-

optimisme 
- Rutger Bregman 

- De geschiedenis 
van de 
vooruitgang 

- John Norberg 
- Hans Rosling 

- Steven Pinker 
- Norbert Elias 
- De geschiedenis 

van de beschaving 
(het civilisatie-
proces) 
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o Marx: het kapitalisme zal eindigen in een ondergang van alles en iedereen, meer nog; 
we moeten dit bespoedigen met een revolutie 

▫ Deze revolutie zal leiden tot een creatieve destructie 
▫ Als we alles vernietigd hebben, dan komt het paradijs van de proletariër en waar 

we in een veel betere maatschappij zullen leven 

c) Het neoliberale paradijs: staat haaks op het communisme, maar is zeer gelijklopend 
tegelijkertijd 
o Gaat er ook vanuit dat het bestaand model vernietigd moet worden met creatieve 

destructie 
o Na de creatieve destructie krijgen we eindelijk de mondiale vrije markt 

➢ Hier zien de kracht van een narratief, hoe een narratief dwingend kan zijn 

• Cfr discours theorie 

• Dergelijke denkbeelden worden bijna altijd gekoppeld aan een bepaald boek 

▪ Religieus: de Bijbel 
▪ Communistisch: das Kapital van Marx 
▪ Neoliberaal: Atlas Shrugged van Ayn Rand (2e bestverkochte boek na de Bijbel in 

Amerika) 
- Hegel neemt een speciale positie in in de geschiedenis van de filosofie 

➢ Hij aarzelde niet om wetenschappelijke toepassingen te maken op het maatschappelijke 
➢ Hij is bij uitstek het voorbeeld van een vooruitgangsoptimist 
➢ Hij gaat ervan uit dat de maatschappij steeds beter wordt en evolueert naar een toestand die 

beter wordt dan de vorige 
- Die cultuurvijandigheid die we koesteren tegenover onze eigen cultuur, toont hoe verdeeld wij 

staan tegenover de omgeving die we zelf gemaakt hebben 
➢ Die vijandigheid geeft uitdrukking aan die complexe verhouding en verdeeldheid 
➢ De huidige cultuurvijandigheid verschijnt in het doemdenken 

• Doemdenken: Kees van Kooten (bedenker van de term) 
▪ Denken dat er enkel een pessimistische toekomst is, waar we onze eigen ondergang aan 

het bewerkstelligen zijn 

➢ Michel Houellebecq: in zijn wereldbeeld is alles al om zeep 
➢ Naomi Klein en John Gray: zien de toekomst ook heel somber in, maar onderbouwen dit wel 

wetenschappelijk 
➢ Nu komen we terug bij die wetenschappelijke onderbouwing voor doemdenken 

• Vb de klimaatbetogers en de gele hesjes 

• Het wetenschappelijke besluit is vrij eenvoudig: deze mensen hebben gelijk 
▪ De klimaatsverandering wordt bevestigd door 97% van de wetenschappers, dit staat als 

een paal boven water 

o Dit is een bedreiging voor onze toekomst, en een degelijk argument voor een 
pessimistische visie 

▪ Toename van ongelijkheid: financieel en sociaal (gele hesjes) 
- Wetenschappelijke onderbouwing van de gele hesjes 
➢ 2 Britse sociologische epidemiologen: Wilkinson en Pickett 

• Zij hebben de perfecte fenomenen gevonden om een boek over te schrijven en publiceren 
dat door niemand gekocht wordt en door niemand gelezen wordt 
▪ Een boek waarin om de 2 bladzijden een tabel en formules staan 

• Dit is wel jammer, want ze hebben 18 jaar geleden een ontzettend belangrijk boek 
gepubliceerd  

• Ze wilden de gezondheid van de maatschappij meten (of hoe ‘ziek’ is een maatschappij) 
▪ Dit op een wetenschappelijke manier: meetbare variabelen 

o Vb aantal tienerzwangerschappen, voorschriften voor psychofarmaca, aantal mensen 

in de gevangenis, aantal zelfmoorden, … 
o Dit zijn psychosociale gezondheidsindicatoren 

▪ Hoe verzamel ik dan mijn data van deze indicatoren? 

➢ Wilkinson & Pickett hadden het inzicht dat ze deze data niet moesten verzamelen, de EU doet 
dat per land al ongeveer 20j lang 
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• Deze data wordt allemaal op dezelfde manier verzameld, en bovendien zijn het geen 
steekproeven maar absolute cijfers 

▪ Dit is een wetenschappelijke goudmijn 

• Ze zijn deze data in Brussel gaan halen en mee aan de slag gegaan 
▪ Land vergelijken met zichzelf (vroeger), land vergelijken met andere landen 

➢ Resultaat: deze cijfers zijn vrij pessimistisch 

• België bevindt zich in de goede middenmoot, maar we zitten op een hellend vlak 

• Groot-Brittannië en Duitsland doen het het slechtst, Scandinavië doet het het best 

➢ Hoe komt het dat wij dit paradijs niet kunnen vasthouden? Waarom brokkelt het af? 

• We vragen naar causaliteit, maar dit is moeilijk 

• Correlationeel redeneren: 11 variabelen in een matrix stoppen waarin 1 variabele steeds 
functioneert als onafhankelijke variabele en de 10 anderen als afhankelijke variabelen 
▪ Dit doen zodat elke variabele 1x functioneert als de onafhankelijke variabele en de 

onderlinge relaties inspecteren 
▪ Welke variabelen oefenen een sterke invloed uit op de andere variabelen? 
▪ Er is 1 variabele die er met kop en schouders bovenuit steekt; als je die variabele 

verandert, dan veranderen alle variabelen mee 
o Die variabele: de toename van de inkomensongelijkheid! 

o Dit als 10j aan het toenemen (vooral in Groot-Brittannië en Duitsland) 
- Dus een wetenschappelijke onderbouwing van doemdenken bestaat weldegelijk 
➢ De talloze wetenschappelijke studies die klimaatverandering bevestigen 

➢ De wetenschappelijke studie die toenemende inkomensongelijkheid heeft ontdekt als 
belangrijke factor voor een afnemende psychosociale gezondheid 

• Toegenomen ongelijkheid correleert ook zeer sterk met psychofarmaca en psychiatrische 

diagnoses 
➢ Dit zijn dus objectiveerbare, wetenschappelijke argumenten voor een pessimistische visie 

- Er is ook een andere visie; vooruitgangsoptimisme (zie Hegel) 
➢ Rutger Bregman: jonge Nederlandse filosoof 

• De geschiedenis van de vooruitgang (boek): inhoudelijke argumentatie dat we vandaag in 

een paradijs leven en hoe zich dat ontwikkeld heeft 
➢ Johan Norberg en Hans Rosling: 2 Scandinavische auteurs 

• Norberg : 10 hoofdstukken waarin hij beargumenteerd waarom we vandaag in een paradijs 

leven, en waarom onze wereld alleen maar beter zal worden 
▪ Praat voornamelijk over het Westen 

• Rosling: bekijkt het mondialer, en toont op een humoristische manier hoe we de wereld te 
negatief inschatten, en toont vervolgens de echte cijfers aan 
▪ Toont met wetenschappelijke cijfers aan hoe het veel beter gaat dan vroeger 

➢ Steven Pinker: tabellen waarmee hij aantoont dat het alleen maar beter gaat 
➢ Norbert Elias: Duits-Joodse cultuursocioloog die vlak voor de 2e wereldoorlog een belangrijk 

boek heeft gepubliceerd 

• De geschiedenis van de beschaving: hij bespreekt de beschaving van de middeleeuwen tot 
de vorige eeuw 

▪ Op een zeer beredeneerde manier aantonen hoe onze beschaving steeds meer beschaafd 
geworden is 

▪ Hij toont dat aan via veranderingen in het dagdagelijkse leven 

▪ Vb: messen die aan tafel gebruikt worden krijgen een afgeronde punt 
▪ Tal van andere voorbeelden die aantonen hoe agressie verdwijnt 
▪ Interiorisatie van omgangsvormen 

• Vb vroeger was het normaal dat kleuters/kinderen vechten (50j geleden ongeveer), vandaag 
de dag is dit abnormaal en word je naar het CLB gestuurd 

• Norbert Elias is zowat de grootvader van alle moderne vooruitgangsoptimisten 
- Objectiveerbare argumenten (cijfers) van deze auteurs 
➢ Meest voor de hand liggende: onze gezondheid, de levensduur 

• Vroeger stierf men rond 60-65, vandaag de dag is dat boven de 80! 

• Hoe langer hoe gezonder we zijn: vroeger was je versleten op de leeftijd van 60, iemand van 
60 vandaag de dag heeft bijna zijn midlife crisis 
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➢ We lijden geen honger meer 

• 1 miljoen dood aan honger in 2010, maar jaar na jaar nemen deze cijfers af 

• Maar terzelfdertijd 3 miljoen doden door obesitas: te veel eten (pleonexia!) 
➢ Lezen en schrijven: in de 18e eeuw kon maar minder dan 20% lezen en schrijven 

• In de 20e eeuw kregen nog een groot aantal kinderen maar onderwijs tot de leeftijd van 14j 

▪ Zomervakantie bestaat om historische redenen; in de zomermaanden kwam er geen enkel 
kind naar school omdat ze thuis moesten helpen met de oogst 

➢ Vandaag de dag zijn we nog nooit zo hoogopgeleid geweest: het is pas na 2000 dat we voor de 

eerste keer even veel vrouwelijke als mannelijke studenten aan de universiteit hadden 

• Vandaag hebben we méér vrouwelijke dan mannelijke studenten 

➢ Technologie en communicatie: computers, GSM’s 

• Nu zie je hoe vanzelfsprekend we dit vinden: smartphones zijn krachtiger dan de computers 
die werden gebruikt bij de maanlanding 

• Facebook en twitter bestaan nog maar 8 jaar 
➢ Afname van geweld: belangrijk! 

• Er is vandaag bij ons in het Westen een zeer hoge sociale angst 

▪ Sociale angst: angst voor de ander die als bedreigend ervaren wordt 
▪ Politieke partijen spelen hierop in 

• Wat is de belangrijkste bedreiging voor volwassenen in normale gezondheid? 

▪ De 2 voornaamste oorzaken voor dood zijn zelfmoord en verkeersongevallen 
▪ De kans dat je slachtoffer wordt van (terroristisch) geweld is enorm klein, statistisch 

verwaarloosbaar 
▪ Deze angst die mensen hebben klopt langs geen kanten met wetenschappelijke cijfers 

• Hoe meer iets negatiefs verdwijnt, hoe minder verdraagzaam we ervoor worden 

▪ Als er heel veel geweld optreedt, dan ontwikkelen we daar een soort tolerantie voor 
▪ Als er heel weinig geweld optreedt, dan is het minste beetje geweld al ondraaglijk 
▪ Vb: Kim de Gelder in Dendermonde die baby’s heeft doodgestoken in een crèche 

o De kans dat zoiets nogmaals gebeurt is verwaarloosbaar klein 
o Sindsdien zijn alle crèches beveiligd 

o Enorme discrepantie: buiten proportie voorzorgsmaatregelen 
▪ Vb: geweld tegen de vrouw 

o Als dat gebeurt, haalt het onmiddellijk de pers 

o Ook hier vergeten we dat het geweld tegen de vrouw in vergelijking met vroeger 
oneindig veel kleiner geworden is 

o Vroeger was er structureel geweld tegen de vrouw: tot de jaren 70-80 was het niet 
vanzelfsprekend dat een meisje kwam studeren, de universiteit was te hoog gegrepen 

o Het heeft geduurd tot 2002 tot die inhaalbeweging er kwam 

❖ 1.4: CULTUURPESSIMISME (DOEMDENKEN) VS VOORUITGANGSOPTIMISME 

- Doemdenken vs vooruitgangsoptimisme 
➢ Voor het doemdenken zijn er een aantal wetenschappelijke, objectieve argumenten, maar ook 

voor het vooruitgangsoptimisme 

➢ Dit komt vaker voor 

• 2 stellingen die diametraal tegenover elkaar staan, en toch vinden we evidentie voor beiden 
▪ Ergens moet er dan toch iets niet kloppen? 

▪ Wat is de reden dat beide stellingen kloppen? 
➢ De vooruitgangsoptimisten kijken altijd op een ruimere tijdsschaal dan de doemdenkers 

• Elias begint in de middeleeuwen en kijkt tot nu 
▪ Zo is het gemakkelijk om wetenschappelijke vooruitgang te onderbouwen 

➢ De pessimisten kijken op een kortere tijdsschaal 

• 2019 vergelijken met 2005 

• De kortere tijdsschaal is natuurlijk wel de tijdsschaal van ons leven, dus in die zin is het zeker 
belangrijk om mee te nemen 

➢ De vooruitgangsoptimisten denken mondiaal 

• Ze bezondigen zich niet aan het WEIRD-syndroom, maar denken aan heel de wereld 

• Rosling zal heel mooi en heel overtuigend aanduiden dat de wereld steeds gelijker wordt 

- Osward Spengler 

- De ondergang van 
het avondland 

- René Girard 
- Mimetische 

begeerte 
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▪ Toenemende ongelijkheid is enkel bij ons, maar niet op wereldniveau, dus we hebben wel 
reden om optimistisch te zijn 

➢ De optimisten kijken op een ruimere schaal temporeel en op een ruimere schaal geografisch 
➢ De pessimisten kijken op een kortere tijdsschaal, en de sociale ongelijkheid bekijken ze op een 

beperktere geografie 

➢ De vooruitgangsoptimisten brengen NOOIT de klimaatsverandering in rekening 

• Elias kon dat niet in rekening brengen 

• Rosling is te vroeg gestorven 

• Het valt op dat de klimaatsverandering wél mondiaal is en temporeel op een veel grotere 
tijdsschaal bestaat! 

➢ Mijn mening (de prof): wij leven inderdaad in een paradijs en we beseffen dat niet 

• Het is veel beter dan toen ik in het 2e jaar zat 

• Maar, we slagen er niet in om dat paradijs vast te houden 

• Het wordt hoog tijd dat we ons daar bewust van worden en het paradijs uit te breiden zodat 
het zich niet beperkt tot de WEIRD-people 

- Wat zijn de risico’s van beide visies? 

➢ Gevaarlijk neveneffect van het vooruitgangsoptimisme: de overtuiging dat we de problemen die 
er nu zijn wel gaan kunnen oplossen 

• Misschien niet onmiddellijk, maar wel uiteindelijk 

• Het is alleen maar een kwestie van tijd 

• De wetenschap zal ervoor zorgen dat onze problemen allemaal weggaan 

• Het gevaarlijke van dit idee is het geruststellende karakter ervan; dit betekent dat we niets 
moeten veranderen en onze levensstijl kunnen behouden 
▪ Straks zullen wetenschap en techniek het wel oplossen 

➢ Gevaarlijk neveneffect van het doemdenken: dat doemdenken wordt een cultuurpessimisme 
dat leidt tot het bedenken van een externe vijand 

• Het cultuurpessimisme zoekt een externe vijand 

▪ Vb: begin vorige eeuw: net WOI achter de rug met alleen maar verliezers, het merendeel 
van de mannelijk bevolking is gesneuveld of getraumatiseerd 

o Daarbovenop de Spaanse Griep die meer doden maakt dan de oorlog 
o En dan ook nog eens de beurscrash 
o Er waren meer dan genoeg redenen om pessimistisch zijn! En dit vertaalt zich dan ook 

in een cultuurpessimisme 
o Het is in deze context dat Freud zijn boek Das Onbehagen der Kultur schreef 
o Een universiteitsprofessor schrijft de bijbel van het cultuurpessimisme: Osward 

Spengler 

• Spengler schrijft een boek: de ondergang van het avondland 

▪ Hij beschrijft 7 grote beschavingen, en toont hoe die beschavingen bijna als een 
organisme geboren worden, tot ontwikkeling komen, groeien en ook op een bepaald punt 
ondergaan 

▪ Hij past dit toe op Europa: de Europese beschaving is aan het verdwijnen 
o Hoogstwaarschijnlijk is het al te laat om dit tegen te houden 
o Binnen het pessimistische klimaat van begin vorige eeuw, krijgt dit boek een enorme 

weerklank 
▪ Een van de mensen die dit boek las, was Adolf Hitler, en voor hem was het duidelijk dat 

de ondergang van Europa te maken had met de degeneratie van het ras 
o Het komt door de Joden, de Oost-Europeanen 
o We moeten die groepen zo snel mogelijk liquideren 

• Het cultuurpessimisme zoekt een zondebok, een externe vijand 
▪ Op die manier moet je zelf ook weer niet veranderen 
▪ Als ik de andere kan tegenhouden of elimineren, dan kan ik rustig verder doen 

▪ René Girard heeft dit mechanisme van de zondebok beschreven 

• Dit gebeurt niet enkel in Duitsland 

▪ De bakermat van het antisemitisme ligt voor een groot deel in Groot-Brittannië en 
Frankrijk 

▪ Overal ontstaat het nationalisme, het populisme 
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▪ Vijanden worden geïdentificeerd 
▪ Er wordt een identiteitstheorie naar voren geschoven, de Ariërs, de echte Fransen, … 

- René Girard is een Frans-Amerikaanse antropoloog 
➢ Vooral bekend geworden om zijn theorie rond mimetische begeerte 

• Mimetisch: nabootsen 

• Mimetische begeerte: wij verlangen naar wat de ander verlangt 

• Wat de ander heeft willen wij ook 
➢ Het zondebok mechanisme: origineel gezien komt ‘zondebok’ uit de Joodse religie 

• Ieder jaar hadden ze een symbolische verzameling van alle zonden die in een bok gelegd 
werden 

▪ Ze joegen de bok dan weg en zo gingen hun zonden ook weer weg 

• Girard toonde aan dat dit niet enkel een religieus, maar ook een politiek en cultureel 
fenomeen is 

▪ We hebben vandaag de dag altijd een zondebok, en die komen in categorieën 
▪ In de jaren ’30 was de zondebok altijd etnisch; Joden of Oost-Europeanen 
▪ De zondebokken van vandaag zijn groepen die niet beantwoorden aan ons 

maatschappelijke economisch ideaal 
o Uitdrukkelijk economisch 

o Vb: de werklozen, de 50-plussers, de langdurige zieken en de vluchtelingen 
o We maken categorieën van mensen die heel verschillend zijn, we stoppen ze in 1 

groep, en gaan vervolgens die categorie aanpakken 

o Die mensen moeten we activeren, geresponsabiliseerd worden, de vluchtelingen 
terugduwen 

o We vergeten de context 

o Deze mensen worden gestraft of verwijderd 
o Mensen uit deze categorieën komen systematisch in een negatieve connotatie 

- Zowel in de optimistische als de pessimistische toekomstvisie kunnen we objectieve 
argumenten aanvoeren over waarom er minstens een stuk waarheid in zitten 

➢ Bij combinatie zien we waarom ze beide waar zijn en terzelfdertijd onvolledig 

➢ Elke visie draagt een risico in zich 
- Ideologisch gezien valt het op dat het optimistisme en het pessimisme gecombineerd worden 
➢ Vb: heel wat dominante politieke partijen doen aan doemdenken op politiek-economisch vlak 

• We moeten allemaal inleveren want anders gaat onze economie kapot 

• Dezelfde politieke partijen zijn vooruitgangsoptimisten op vlak van klimaatsverandering! 

▪ Optimisme op het ene vlak, en pessimisme op het andere vlak 
▪ Vanuit wetenschappelijk perspectief kan je dit moeilijk hard maken 

- Verder over klimaatsverandering 

➢ Een wetenschappelijke consensus over een onderwerp van deze omvang is enorm zeldzaam 

• De wetenschap is het hierover eens, er is geen discussie meer over mogelijk 
➢ Toch zien we dat er een groot aantal hoogopgeleide mensen dit gaan ontkennen 

• Komt op hetzelfde neer als de wet van de zwaartekracht ontkennen 

• Dit is vreemd, hoe komt dit? 

• Het meest voordehandliggende antwoord: het is opportunistisch, dom of immoreel 
▪ Zeer moraliserende reacties; de ander is dom, opportunistisch of immoreel 

➢ Je moet bij het fenomeen blijven, niet beginnen moraliseren 

• Belangrijke vraag: welke autoriteit schuilt er in de wetenschap? 
▪ Welke gezaghebbende stem heeft de wetenschap? Waarom heeft de wetenschap die nu 

blijkbaar niet voldoende? 

▪ Wat is er aan de hand met de autoriteit? 
▪ Het lijkt alsof vandaag de dag iedereen zomaar wat kan beweren en daar ruimte voor 

vindt 
▪ Kranten proberen aan fact-checking te doen, maar we hebben zaken als fake news, maar 

ondertussen ook fake science 

o Believers vs non-believers: dit zijn uitdrukkingen die horen bij de religie, niet 
wetenschap?? 

o Dit zijn zaken die de laatste 5j enorm snel zijn opgekomen 
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o Dit zijn aanwijzingen dat er iets mis is met de autoriteit van de wetenschap! 
➢ Iets wat vertrok als een wetenschappelijk debat, kan heel snel verwateren in een ideologisch 

debat 

• Welke autoriteit hebben we? 
- Opvallend: vanop een afstand gaan beide opvattingen (doemdenken en vooruitgangsoptimisme) 

impliciet uit van hetzelfde idee 
➢ Ze gaan er van uit dat er een perfecte maatschappij bestaat 

• De ene is daar optimistisch over, de ander pessimistisch 

- Besluit: ik ga er van uit dat elke maatschappij een mate van onbehagen zal veroorzaken, zonder 
uitzondering 

➢ Er is dus geen perfecte maatschappij 
➢ Dat heeft met 2 zaken te maken 

1) De maatschappij zelf die een aantal dingen eist van haar leden 

2) Het wezen van de mens 
➢ Het is niet zo moeilijk om te zien dat maatschappijen over culturen heen verschillen omdat ze 

verschillende maten van onbehagen uitlokken 

• Een maatschappij is onder andere een maatschappij omdat ze haar leden een bepaald 
ideaal voorhoudt 

▪ Het ideale lid van die maatschappij moet er zus en zo uitzien 
▪ Vb: victoriaanse vs hedendaagse maatschappij of hedendaagse maatschappij vs die van 

1960 

o Deze maatschappijen verschillen omdat ze een ander ideaal naar voren schuiven! 
o Vb: Victoriaanse: de burger is seksloos, seksualiteit bestaat niet en is zondig 

▫ Dat zie je aan de kledij: vrouwen en mannen worden ingesloten in 37 korsetten 

▫ Geen wonder dat Freud een theorie rond seksualiteit maakt 
▫ Het centrale affect is schuld, schuldgevoelens over seksuele verlangens 

• Op vlak van seksualiteit zijn we nog nooit zo vrij geweest als van tegenwoordig 
▪ Maar vandaag de dag is ons ideaal: verplicht succesvol zijn 
▪ Zo veel mogelijk de perfectie nastreven: perfect lichaam, perfecte carrière, perfect 

lichaam (pleonexia)  
o Helaas voldoet niemand daaraan 

o Opnieuw is het centrale affect schuld, schuld van niet te voldoen aan dat ideaal 
o De nieuwe idealen installeren en nieuwe identiteit 

• Ik ben opgegroeid met het spreekwoord ‘bescheidenheid is een deugd’ 

▪ Iemand die vandaag de dag bescheiden is, wordt naar een assertiviteitscursus gestuurd, of 
krijgt het label autisme 

▪ De neoliberale bijbel: ‘greed is good’ 

o De maatschappij draait op hebzucht, dus we moeten dit bevorderen 
o Andere tijd, andere idealen, andere identiteit 

o Problematisch: die nieuwe identiteit is ONZE identiteit 
o Dat betekent dat dit onze zuurstof is die we inademen, en die is zeer moeilijk te zien, 

maar we voelen wel dat onbehagen; maar er is nog een groot verschil tussen voelen 

en zien 
▫ Wij zijn het product van deze identiteit 

➢ Dus langs de ene kant hebben we een maatschappij die idealen oplegt, wat onbehagen uitlokt 

• Langs de andere kant hebben we het wezen van de mens, en de verdeeldheid die daarin zit 

• Die verdeeldheid treedt in interactie met die idealen 

- Verdeeldheid van de mens kunnen we heel gemakkelijk visualiseren om het te begrijpen 
➢ Elke ochtend als je opstaat en in de spiegel kijkt, wordt er een dialoog met jezelf opgesteld 

• Die dialoog is altijd evaluerend, zonder uitzondering 

▪ We kunnen tevreden zijn met onszelf, kwaad zijn op onszelf, weglopen van onszelf, botsen 
met onszelf… 

▪ Dit zijn allemaal uitdrukkingen van die verdeeldheid 

➢ In die verdeeldheid zit een vast patroon, wat onderdeel vormt van onze identiteit 

• Zeer zelfingenomen mensen, die heel onaangenaam zijn 

• Zeer teleurgestelde mensen, die uiteindelijk suïcide plegen 
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➢ De verhouding VAN mezelf TOT mezelf is de verdeeldheid van de mens 

• Dit gaat in interactie treden met dat maatschappelijke ideaal 

• Deze combinatie van de twee is ontzettend belangrijk 
- Concluderend: er zit een fundamenteel onbehagen in de mens zelf, wat dan uitdrukking vindt in 

die verdeeldheid 

- Dat onbehagen dat in ons zit neemt verschillende vormen aan in verschillende maatschappijen 
➢ Dat betekent niet dat maatschappijen onbelangrijk zijn, verre van 
➢ De verschillen tussen maatschappijen kunnen we ook afmeten aan het feit dat bepaalde 

maatschappijen dat onbehagen veel groter zullen maken 

• Er zijn betere en slechtere maatschappijen 

- We hebben heel sterk de neiging om datgene wat we slecht vinden aan onszelf in de 
buitenwereld leggen 

➢ Het onbehagen ligt niet aan mij, we zoeken zondebokken om dit op te steken 

➢ Ikzelf heb er niets mee te maken 
➢ We kunnen dit omdat we verdeelde wezens zijn 

- Als we naar een betere maatschappij voor onszelf en de anderen willen gaan, dan moeten we 

aan die 2 vlakken werken 
➢ We moeten iets doen met die verdeeldheid die in ons zit en dat maatschappelijke 

• We moeten zeker NIET een zondebok zoeken, dat is kinderachtig 
➢ De oplossing ligt niet alleen in maatschappelijke verandering, maar ook betere afstemming van 

het individu op dat maatschappelijke 

- We spreken over maatschappij en cultuur, over het individu en de verhouding daartussen, maar 
om daar serieuze dingen over te kunnen zeggen moeten we weten wat we daarmee bedoelen 

➢ Volgende college stellen we ons de vraag hoe we dat maatschappelijke kunnen begrijpen en hoe 

we die cultuur kunnen begrijpen 
➢ Het college daarna bekijken we het individu nader 

➢ Pas dan kunnen we de 2 zinnig vergelijken 

 Les 2: Cultuur en Maatschappij 

❖ 2.1: UITWISSELING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 

- Om kritiek te kunnen leveren, moet je weten over wat we begrijpen onder ‘cultuur’ en 

‘maatschappij 
➢ We benaderen maatschappij vanuit drie verschillende insteken 

1) De organisatie van uitwisseling van goederen en diensten 

2) De inhoudelijke regeling van verhoudingen tussen mensen 
3) De mate van gestrengheid waarmee zij die uitwisselingen en die verhoudingen regelt 

➢ Deze bespreken we achtereenvolgens 
- Uitwisseling van goederen en diensten 
➢ Marcel Mauss: Joods-Frans intellectueel die een mijlpaal van een essay heeft geschreven over 

hoe we kunnen nadenken over de maatschappij 

• Essai sur le don 

• Hij legt heel sterk het accent op de uitwisseling en de gift (le don) 

➢ Je moet geen groot antropoloog zijn om het belang van uitwisseling van goederen en diensten in 
de maatschappij te zien 

• Vb: het voedsel op je tafel 
▪ Wie produceert dat? Wie verkoopt dat? 

• Vb: het onderwijs 

▪ Hoe komt dat? Hoe is dat georganiseerd? → 40j geleden zaten er geen meisjes op de 
UGent 

➢ In het huidige tijdskader moeten we een belangrijke kanttekening plaatsen 

• Uitwisseling van goederen en diensten zijn ouderwetse woorden 
▪ Goederen: dit zijn producten 

▪ Diensten: een woord dat we niet meer kennen, en dus ook een idee dat we niet meer 
kennen 
o Diensten bestaan uit zorg en onderwijs: zorg voor de zieken, kinderen en bejaarden 

• Goederen en diensten worden vandaag de dag allemaal als een product beschouwd 

- Marcel Mauss 

- Essai sur le don 
- Product 
- Dienst  
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• Het feit dat dit onder dezelfde noemer wordt geplaatst, zorgt ervoor dat we bepaalde 
verschillen over het hoofd zien 

▪ Goederen zijn per definitie tastbaar en concreet (vb een auto), diensten zijn immaterieel 
(onderwijs) 

▪ Goederen worden op een bepaalde plaats op een bepaald tijdstip geproduceerd en 

worden op een andere plaats en een ander tijdstip gebruikt, dat is niet zo bij diensten 
(onderwijs wordt ter plaatse geproduceerd en geconsumeerd → compleet andere 
temporaliteit) 

▪ De persoonlijke factor speelt bij goederen nauwelijks een rol (auto gemaakt door iemand 
die je niet kan uitstaan of een vriend maakt niet uit, zolang die maar rijdt), de persoonlijke 

verhouding binnen zorg en onderwijs staat centraal (bepaalt de kwaliteit van de dienst) 
▪ De kwaliteit bij producten is vrij homogeen te meten (een auto kan je beoordelen op 

grond van een aantal parameters), de kwaliteit van een dienst is heterogeen (je kan niet 

zomaar op voorhand een aantal parameters bepalen die overal dezelfde zullen zijn → zeer 
contextgebonden en minder gemakkelijk generaliseerbaar) 

➔ We leven nu dus in een maatschappij waar goederen en producten allemaal onder dezelfde 
noemer zijn geplaatst 

- De uitwisseling is ALTIJD een wederzijdse uitwisseling 

➢ Hierbij hoort een bepaalde erkenning: je kent iemand een sociale positie toe tov jezelf 

• Die positie bepaalt een stukje van de wederzijdse identiteit 

• Wie geeft er, wie krijgt en waarom? 

• Hierdoor komen verhoudingen tot stand: schuld, wederkerigheid, afhankelijkheid 
➢ Vb: seksualiteit zit in die uitwisselingsdialectiek 

• Als 2 mensen seks uitwisselen, erkennen ze elkaar in een bepaalde positie die afhankelijkheid 

zal installeren, en dit gebeurt binnen een maatschappelijke context 

• Seks vandaag de dag ziet er heel anders uit dan 40j geleden door de veranderende 

maatschappij: andere uitwisselingen, andere identiteiten 
- Vandaag de dag zien we dat die uitwisseling van goederen altijd in een commercieel-economische 

context plaatsvindt 

➢ Uitwisseling is veel ruimer dan de hedendaagse reductie tot de commercieel-economische 
invulling met het accent op groei en de alomtegenwoordige reductie van mensen tot ‘cliënten’ 

➢ Effecten: 

• Alles is een product geworden 

• Patiënt is een cliënt in een zorgbedrijf 

• Student is een cliënt in een onderwijsbedrijf 

❖ 2.2: INHOUDELIJKE REGELING VAN DE VERHOUDINGEN TUSSEN MENSEN 

- Jullie en ikzelf hebben een bepaalde verhouding die allang vastlag 
➢ Deze verhouding is sociaal geregeld: we stappen hier vrijwillig in 

➢ Welke verhoudingen zijn dit? 

• Verhouding tussen meerderen en minderen (autoriteit) 

• Verhouding tussen gelijken (leeftijdsgenoten, medestudenten) 

• Verhouding tussen verschillende gender 

• Verhouding tegenover onszelf en eigen lichaam 
➢ Die verhoudingen worden maatschappelijk geregeld en maken ten volle deel uit van onze 

identiteit 

• Als we het hebben over identiteit, moeten we dit niet reduceren tot een set 
persoonlijkheidskenmerken (op een psychologische manier) 

• Bekijk identiteit in termen van verhoudingen! 
▪ Vb: genderidentiteit is per definitie een verhoudingsmodaliteit, deze wordt ingevuld 

door de manier waarop jij je opstelt tov de groep die (voor jou) de andere gender is → 
een relationele identiteit 

- Deze 4 cruciale verhoudingen ten opzichte van andere weerspiegelen zich in onze identiteit 

➢ Genderidentiteit 
➢ De manier waarop ik denk over en omga met de ander-gelijke 
➢ De wijze waarop ik omga met autoriteit 

➢ Dit alles gefundeerd op de manier waarop ik omga met mijn eigen lichaam 

- Biopolitiek  
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➔ Onze identiteit komt tot stand in deze verhouding (we zijn niet geboren met een identiteit, 
die verwerf je) 

➔ Het vertrek punt van identiteit is de ERKENNING van de ander en dat jijzelf ook ERKENT 
WORDT 

- Deze verhoudingen zitten bovendien vol normen en waarden: identiteit is nooit neutraal 

➢ Vandaar botsing met andere identiteiten wegens andere verhoudingen met andere normen en 
waarden 

• Koppeling naar uitwisseling van diensten en autoriteit 

- Historische wijzigingen in de sociale verhoudingen en dus in de identiteit: 
➢ Sociaal contract tussen overheid en burgers rond de periode van de Verlichting: de eerste 

staatsvormen (natiestaten) 

• De laatste 500j was er een evolutie van ongelijkheid (feodaal tijdperk) naar toenemende 
gelijkwaardigheid 

• Van absolutisme (absolute vorst/autoriteit die over leven en dood beslist) naar een verdeling 
van recht en plichten (democratie) 

• Opkomst (accent op solidariteit) en ondergang (accent op competitiviteit) van de 

verzorgingsmaatschappij → terugkeer naar 19de eeuwse liefdadigheid 
➢ Emancipatiebewegingen (laatste 100j): 

• Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw 

• Uitbreiding naar meerdere genders 
➢ Biopolitiek: van volksgezondheid naar individuele verantwoordelijkheid 

• We zijn geëvolueerd naar een politiek systeem waarbij het lichaam aan een disciplinering 
onderworpen wordt 

• Maatregelen treffen waardoor een volledige groep gezonder zou worden verschuift naar het 

individu dat verplicht wordt om te volgen (vb: niet meer roken in de auto) 
- Ik leg hier zo’n hevig accent op, zodat je kan begrijpen wat er gebeurt met onze identiteit als de 

erkenning ontbreekt 
➢ Leidt tot identiteitsverlies  

❖ 2.3: MATE VAN GESTRENGHEID IN DE REGELING VAN UITWISSELINGEN EN VERHOUDINGEN: OP 

GROND VAN MACHT OF OP GROND VAN AUTORITEIT 

- We moeten sociale verhoudingen en die normen en waarden daarin moeten aangeleerd worden: 

opvoeding 
➢ Uitwisseling van goederen en diensten en de regeling van de sociale verhouding berusten op 

tradities, regelgevingen en wetten 

• Die moeten aangeleerd worden en opgelegd, op een dusdanige manier dat individuen zich 
eraan onderwerpen (vrijwillig of gedwongen) 

- Vandaag de dag is het vrij duidelijk dat de Westerse maatschappij (wij) een groot probleem 

heeft met autoriteit 
➢ Niets is echt gezaghebbend meer: fake news, fake science… 

➢ Minder gezag 
➢ Meer regels 
➢ Onveiligheidsgevoel 

➢ … 
- Wat is autoriteit en waarom hebben we er zoveel problemen mee? 

➢ Tekst van Hannah Arendt (Duits-Amerikaans-Joods politiek filosofe): totalitarisme 

• Ontsnapt aan communisme, nazi’s en dan de Franse Vichy regering 
➢ Zij heeft mijn gedachten hierrond geïnspireerd 

- Het eerste wat opvalt, is dat autoriteit op zich geen negatieve bijklank heeft voor haar 
➢ In tegendeel zelf, zij kent een positieve functie toe aan autoriteit: 

• Als er autoriteit aanwezig is in een groep, dan zullen de verhoudingen tussen de leden van 

de groep (tussen mensen) geregeld worden op grond van een interne dwang/interne 
onderwerping 

• Autoriteit dient dus om de verhoudingen tussen mensen te regelen 
➢ Is er een andere manier om de verhoudingen tussen mensen te regelen? Ja! 

• Op grond van macht: externe dwang en verplichte onderwerping 

➢ Dus macht (gedwongen) vs autoriteit (vrijwillig) 

- Hannah Arendt 
- Macht 

- Autoriteit  
- Gewettigde macht 

- Stichtend geweld 
- Spinoza 
- Deus sive natura 

- Pascal 
- Plato 

- De Staat 
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- Het functioneren van macht is simpel en duaal 
➢ Het bevindt zich altijd tussen 2 termen: 1 van de 2 is sterker dan de andere (vb fysiek sterker) 

• Daardoor kan de een de ander gedwongen onderwerpen 

• Macht is ALTIJD uitgesteld geweld 

• MachtHEBBER  

- Het functioneren van autoriteit is helemaal anders: drieledige/triangulaire structuur 
➢ 1 is bereid zich te onderwerpen aan 2 op grond van het feit dat ze alletwee 3 erkennen 

• 3 is geen persoon, maar een derde, externe grond 

• Vb religie: mensen die tot dezelfde geloofsgemeenschappen behoren erkennen samen wat 
buiten hen ligt, en op grond daarvan zijn ze bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan de 

normen en waarden en de gezagsdrager die daarbij hoort 

• GezagsDRAGER  
- Macht en autoriteit zijn echter niet volledig diametraal, het zijn geen twee uiteindes van een 

spectrum 
➢ Soms is afdwingbaarheid noodzakelijk, en een autoriteit kan ook afdwingen indien nodig 

• De autoriteit doet dit met GEWETTIGDE macht: macht die geautoriseerd wordt vanuit het 

gezag 

• Vb: elke maatschappij heeft een groep die het gezag mag uitoefenen (juridische wereld: 
rechters en politie) 

▪ Waar de autoriteit mislukt, mogen zij macht en eventueel geweld uitoefenen, maar enkel 
in limietsituaties 

▪ Een autoriteit die steeds meer beroep moet doen op macht, is een autoriteit die aan het 
verdwijnen is 

- Wat is de grond van autoriteit? 

➢ De bron van autoriteit is per definitie arbitrair 

• Er is niets intrinsieks in die bron die maakt dat dat de basis van autoriteit moet zijn 

• Er is geen natuurlijke bron van autoriteit, dus er is ook geen natuurlijk gezag 

• Natuurlijke autoriteit = macht 
➢ De voorwaarde is dat er geloof aan gehecht wordt, en dat ze gedeeld wordt door de groep 

➢ Aan de oorsprong ligt er een oorspronkelijk stichtend geweld 

• Vb: stichting van Amerika (burgeroorlogen) 
▪ Hadden ze niet gewonnen, dan werden zij nu bestempeld als terroristen ipv ‘founding 

fathers’ 
➢ Gevolg: de bron van autoriteit kan per definitie vervangen worden door een andere bron 

(omdat ze arbitrair is) 

• Aan de basis van deze vervanging ligt altijd stichtend geweld 
➔ Autoriteit berust op een cirkelredenering: diegene die gezag uitoefent, die kan dat doen 

door te verwijzen naar die externe bron (ik mag gezag uitoefenen omdat …) 
➔ Maar die externe bron heeft alleen maar zeggenschap omdat wij erin geloven 
➔ Dat is de cirkelredenering! 

- Elke autoriteit bevat dus in wezen een zwak punt 
➢ Vb: Spinoza en Pascal vermelden dit 
➢ Pascal: schreef zijn gedachten neer en hield ze aan de kant omdat ze niet gepubliceerd mochten 

worden 

• Hij stelde de vraag naar de oorsprong van macht en kwam tot de conclusie dat die leeg is 

▪ Als je de bron van autoriteit ondervraagt, stort heel het bouwwerk in elkaar 

• Deze gedachten rond macht vonden allemaal echter plaats in een religieuze context 
▪ Voor hem is autoriteit bijna een synoniem van religieuze autoriteit 

▪ “Het hele rechtsbesef is gewoonte, met als enige argument het feit dat het ingeburgerd is; 
dat is de mystieke basis van zijn gezag. Wie het tot zijn oorsprong herleidt, doet het 
verdwijnen. Niets is zo feilbaar als deze wetten die gebreken willen corrigeren. Wie ze 

naleeft omdat ze rechtvaardig zijn, gehoorzaamt aan een rechtvaardigheid die hij zich 
inbeeldt, maar niet aan de wet in wezenlijke zin. Die berust geheel in zichzelf. Hij is wet en 

verder niets.” 
➢ Spinoza: combineerde zijn wetenschappelijke kennis met kennis over de Joodse religie 
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• In beide gevallen berust de constructie van religie of van wetenschap op een aantal 
aannames en het geloof daarin (als je er niet in gelooft, dan stort heel het bouwwerk in 

elkaar) 
▪ De aannames in religie en de aannames in wetenschap komen op hetzelfde neer: een 

aantal onveranderlijke wetten 

▪ Op grond daarvan zal hij god en de natuur als synoniemen beschouwen 
▪ Deus sive natura 

• Wetenschappers zijn ook religieus: ze vertrekken van een geloof in bepaalde axioma’s 

• Religieuzen: vertrekken van een geloof om hun geloof te gronden → cirkelredenering 
- We weten nu dat we een arbitrair geloof moeten hechten aan autoriteit 

- Plato: de eerste die de vraag stelde naar een politieke organisatie van de gemeenschap (De Staat) 
➢ De stadsstaat wordt het best geregeerd door de koningfilosoof, omdat deze het meeste kennis 

bezit over het goede, het ware en het schone 

• Iemand die de meeste kennis bezit, zal automatisch een goed bestuur kunnen brengen (op 
grond van die kennis) 

➢ Heel veel mensen in de stad beschikken niet over die kennis (het plebs, het populisme), maar 

hoe overtuigen we die groep om zich toch te onderwerpen aan de koningfilosoof? 

• Angst 

▪ Plato vindt het laatste oordeel uit: zij die niet conformeren aan de wetten van de polis, 
zullen naar de hel gaan 

• Plato zegt dat als we genoeg mensen kunnen overtuigen van het ‘laatste oordeel’, dan zullen 

ze voldoende angst hebben om zich vrijwillig te onderwerpen aan het gezag van de kennis 
- Volgens Plato wordt autoriteit dus gefundeerd door kennis en angst 
➢ Kennis: zorgt voor vrijwillige onderwerping 

➢ Angst: zorgt voor pseudovrijwillige onderwerping 
➢ Dit klopt nog steeds, neem nu bijvoorbeeld opvoeding 

• Opvoeding betekent dat ouders hun kinderen binnenvoeren in gebruikelijke sociale 
verhoudingen binnen die uitwisseling van goederen 
▪ Gebeurt in eerste instantie op grond van dwang 

▪ Opvoeding is een geciviliseerde manier van manipulatie 

• Je ziet dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds meer kennis opnemen 
▪ Op grond van die toenemende kennis, zijn ze bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan die 

zaken waar ze vroeger niet aan wilden onderwerpen 
▪ Want ze WETEN dat het verstandig is om x en y wel te doen, en w en z niet te doen 

• Hoe meer kennis je hebt, hoe bereidwilliger je bent om je te onderwerpen 
➢ Die kennis heeft echter een limiet 

• Soms wil je je toch niet onderwerpen aan een bepaalde norm of regel, maar word je erop 

betrapt en beboet 
▪ Dan is die angst er terug 
▪ Er is altijd een bepaalde dosis angst voor straf nodig op die punten waarop je je toch niet 

wilt onderwerpen 
➢ Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de kennis en hoe bereidwilliger men is zich te 

onderwerpen, hoe geringer de angst 

• Minder kennis → meer angst nodig om zich te onderwerpen! 

• Meer kennis → minder angst nodig om zich te onderwerpen! 

- Waarom hebben we dan vandaag de dag problemen met autoriteit? 
➢ De externe bron van Westerse autoriteit: het patriarchaat in religie 

• Werd jarenlang bekrachtigd vanuit het religieuze, juridische en traditionele, daarom heeft het 

eeuwenlang gefunctioneerd 
➢ Nu hebben we daar eindelijk afscheid van genomen  

• Maar, nu is de bron van de Westerse autoriteit weggevallen! 

• We krijgen een confrontatie met macht 
➢ Wij bevinden ons nu in een historische transitie periode op het vlak van autoriteit en gezag 

• Historisch omdat het patriarchaat 10 000-15 000 j oud is, en het heeft 500j geduurd om daar 
afstand van te nemen (begonnen met de Renaissance) 

• We zijn op weg naar een nieuwe bron van autoriteit 
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➢ DE autoriteit is niet verdwenen, maar de traditionele autoriteit is wél verdwenen omdat de 
traditionele grond ervan verdwenen is 

❖ 2.4: HET VERTOOG 

- Hoe komen de verhouding tussen ons en de uitwisseling van goederen en diensten in de praktijk? 

➢ Pragmatische vraag: met het vertoog en met praktijken 
- De autoriteit heeft te maken met het dominante vertoog (Frans: discours)  

➢ Michel Foucault: een vertoog is een dominante verzameling woorden en beelden, een geheel 
aan ideeën en redeneringen waarmee die sociale uitwisselingen en verhoudingen in een 
symbolisch kader geplaatst worden 

• Wij zitten allemaal in een vertoog, in een discours 

• Dat discours bepaalt ons denken 

• Het maakt dat bepaalde denkpatronen letterlijk vanzelfsprekend worden 

• De dominantie van een vertoog betekent ook dat bepaalde woorden en redeneringen NIET 
meer gedacht kunnen worden 

▪ Deze zijn niet meer bepalend voor sociale verhoudingen en uitwisseling van goederen 
➢ Vb: George Orwell 1984: profetische roman  

• Beschrijft een politiek/maatschappelijk bestel 

• Appendix op het einde van de roman: politiek regime dat gebruik maakt van het vertoog, van 
de taal, om haar denkpatronen op te leggen 
▪ In het regime wordt er een nieuwe taal ontwikkeld: newspeak 

▪ De echte taal die mensen gebruiken: oldspeak 
▪ De bedoeling is om de oldspeak te vervangen met de newspeak, waardoor een aantal 

ideeën verdwijnen 
➔ Als je niet langer de woorden hebt voor bepaalde ideeën, dan heb je ook de ideeën niet 

meer! 

➔ Woorden en ideeën zijn 2 handen op 1 buik 
➢ Als je nieuwe woorden installeert, dan zullen nieuwe gedachten ontstaan → wat Foucault ook 

20j later zegt 

➢ Het vertoog zet dus een kader neer met een bepaalde kleur 

• Een maatschappij kan gedomineerd worden door een religieus vertoog (dit was eeuwenlang 

het geval, en dit is grotendeels voorbij) 
▪ Omdat het voorbij is, kunnen we ernaar kijken vanuit een derde oog, en zien hoe dat 

vertoog het denken en het doen van mensen heeft bepaald 

• Er kan niet buiten het vertoog gedacht worden: het reikt bepaalde woorden en 
denkbeelden aan, en verbiedt andere 
▪ Opnieuw een cirkelredenering: wat dominant is, bepaalt wat juist is, en wat juist is, is 

juist omdat het aansluit bij het dominante 
- De kracht van de autoriteit bij het vertoog ligt in het gedeeld zijn (niet omdat het juist is) 

➢ Het feit dat de grootste groep het vertoog overneemt 
- De verhoudingen tussen mensen worden geregeld door de autoriteit, en de autoriteit wordt 

geïmplementeerd vanuit het vertoog 

➢ Betekent dat een dominant discours ook de dominante identiteit gaat bepalen! 
➢ Vb: tot midden-vorige eeuw was de dominante identiteit die van ‘de gelovige’ 

• Alles hing daarrond: onderwijs, ziekenzorg, vakbonden waren religieus 

• Dit bepaalde ontzettend veel 

• Er was een tegenbeweging: het dominante vertoog was vrijzinnig-politiek 

▪ Identiteit: burger die stemrecht wilt, zelf wil beslissen 
- Vandaag de dag is ons vertoog dat van een vrije markt 
➢ Wij zijn cliënten, dat is onze identiteit 

• Etymologie van ‘cliënt’: een vrijgelaten slaaf (in Rome) 
- Het dominante discours is dominant omdat: 
➢ Het zich beroept op de regerende autoriteit 

➢ Het geloof erin gedeeld wordt (vb religie) 
➢ Cirkelredenering: een vertoog is juist omdat het zich aansluit bij de autoriteit, en de autoriteit is 

juist omdat het vertoog het vertelt dat het juist is 

- Michel Foucault 

- Vertoog  
- George Orwell 

- 1984 
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- Inhoudelijk zijn er heel veel verschillende soorten vertogen denkbaar: religieus, politiek, 
economisch 

➢ Elk van die vertogen zal die verhoudingen tussen mensen en die uitwisseling van goederen en 
diensten gaan bepalen 

➢ Vb religieus vertoog in het Westen: mooie manier om aan te tonen hoe arbitrair de autoriteit is 

• Elke dominante Westerse religie (Jodendom, Katholicisme, Protestanten en Moslim) hebben 
elkaar bevochten op een manier waardoor meer Christenen zijn gedood door Christenen dan 
door andere religies 

▪ Je kan hetzelfde zeggen over de Joden en de Moslims 
▪ Allemaal in naam van de autoriteit 

• Vb WOI: elke strijdende macht voerde de strijd in naam van god 

• Vb regeling van menselijke verhoudingen (man-vrouw, ouders-kinderen, meerderen-
minderen): maken deel uit van een door god bepaalde orde 

▪ Als je afwijkt van die orde, dan ben je een ketter! 
▪ Geen homoseksualiteit, niet single zijn (tenzij je non wordt) 

➔ Het vertoog is bepalend voor een identiteitsontwikkeling 

- In de geschiedenis kan je zien hoe verschillende vertogen na elkaar komen en elkaar afwisselen 
➢ Elk vertoog dat dominant is, presenteert zich als het enige echte, juiste, ware (zonder 

uitzondering) 
➢ De mensen die zich in dit vertoog bevinden, geloven dit ook 

• ‘Er is geen vertoog, dit is de werkelijkheid!’ 

➢ Dit toont het gevaar van een vertoog: zelf bestendigend en bedreigend voor andersdenkenden 
➢ Een dominant vertoog schept haar eigen sociale werkelijkheid en zal zichzelf gelijk geven 

• We zien dit vooral in de vertogen waar we niet langer inzitten, maar het is zeer moeilijk dit te 

zien voor het vertoog waar we zelf in zitten 
- Implicaties voor de psychologie 

➢ Het vertoog dat dominant is, gaat bepalen wat afwijkend is en wat normaal is 

• Het dominante vertoog bepaalt wie of wat gestoord is en wie of wat normaal is 

• Onze afwijkingen zijn sociaal gedetermineerd, worden bepaald door het dominante discours 

• Dit heeft zeer verregaande implicaties voor psychiatrie en klinische psychologie 
➢ Het vertoog dat dominant is, bepaalt wie gezagsvolle uitspraken (spreekrecht heeft) mag doen 

over het normale of abnormale (en wie NIET) 

• Zelf bestendigend 

• Vb Galilei begin de Renaissance: komt tot de ontdekking dat de Aarde rond de zon draait 
▪ ‘Dit is ketterij!’ 

▪ Het religieuze kader, de religieuze macht bepaalt wat echt is en wat niet 
▪ De beginnende wetenschap mag niet spreken 

• Vb de paus doet een uitspraak: hij hoort direct ‘dat is niet wetenschappelijk!’ 
▪ Het religieuze discours is niet langer dominant, vooral het wetenschappelijke discours is 

dominant 

• Vb begin van klinische psychologie en psychiatrie rond 1900: Freud kreeg een studiebeurs om 
naar Parijs bij Charcot te gaan 
▪ Charcot slaagt erin om hysterische aanvallen uit te lokken onder hypnose, maar dat KAN 

niet volgens de neurologie 
▪ Freud (die zelf een neuroloog is) zegt tegen Charcot dat dat onmogelijk is 

▪ Charcot glimlacht en zegt: « la théorie c’est bon, mais ça n’empêche pas d’exister » (de 
theorie is goed, maar dat belet niet dat bepaalde dingen bestaan) → het vertoog is goed, 
maar er zijn altijd dingen die ontsnappen aan het vertoog 

• Vb Kuhn: wetenschap die buiten het vertoog stapt (buiten het huidige paradigma), is de 
wetenschap die plotse vooruitgang boekt 

• Het medische vertoog is in België nog steeds dominant 

▪ De dokter wordt al lang terugbetaald, maar psychologen niet 
▪ Nu worden eindelijk ook 4-6 sessies terugbetaald, maar met welke voorwaarde? De 

diagnose moet gesteld worden door de huisarts… → medisch discours! 
▪ Een huisarts is niet in staat om een diagnose te stellen! Maar een huisarts behoort wel tot 

het dominante discours, een klinisch psycholoog niet 
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➢ Door een dominant discours worden de effecten daarvan zelfbestendigend, met als 
belangrijkste effect de uitsluiting 

• Uitsluiting van ketters, heksen, alchemisten, de eerste wetenschappers, … 
▪ Geen spreekrecht, niet ernstig genomen, als afwijkend beschouwd, als gevaarlijk 

beschouwd 

• Vandaag de daag hebben een ideologisch-economisch vertoog met een nieuwe uitsluiting: 
▪ De niet-productieven: de langdurig zieken, gepensioneerden, gevangenen, burnout, … 
▪ Deze mensen tellen niet mee want ze zijn niet productief 

➔ Implicatie voor cultuur- en maatschappijkritiek: we moeten naast het vertoog kunnen staan 
om de effecten te kunnen zien, om kritisch te kunnen zijn en een oordeel te kunnen vellen 

zonder zelf geïnfecteerd te zijn door het vertoog 
- Concluderend: een vertoog bepaalt wat (ab)normaal is en een vertoog bepaalt wie er mag 

spreken 

➢ De effecten van een dominant vertoog op de gezondheidszorg (en daarbinnen op de 
psychodiagnostiek en behandeling) moeten zoveel mogelijk geëxpliciteerd worden, anders 
kunnen we ze niet bevragen 

❖ 2.5: PRAKTIJKEN 

- We hebben beschreven wat een vertoog is (geheel van symbolische entiteiten, woorden en 
denkbeelden die tot een bepaald kader behoren) 

- Hoe wordt dat vertoog doorgegeven? 
➢ Een vertoog wordt altijd doorgegeven via woorden (via symbolen) 

• Cfr George Orwell met newspeak en oldspeak → dat is er pal op! 

• Het wordt doorgegeven via een bepaalde woordenschat die het denken zal bepalen (want wij 
denken met woorden), en vervolgens zullen die woorden ook het handelen/het gedrag gaan 
bepalen 

- Elk discours heeft zijn eigen woordenschat 
➢ De woordenschat van een religieus discours verschilt van een politiek discours, en verschilt ook 

van een vrijemarkt discours 
➢ Elk discours wordt getypeerd door een bepaald dialect 

• Kan ook toegepast worden op bepaalde beroepen 

▪ Wij psychologen zijn niet enkel bezig met het leren van wetenschap, we leren ook een 
nieuwe taal 

➢ Foucault (de orde van het vertoog): je kan de dominantie van een vertoog afmeten aan het 

volgende 

• Een vertoog wordt dominant op het ogenblik dat je de woorden die bij dat vertoog horen 
begint aan te treffen in velden waar ze niet thuishoren! 

▪ Vb dominant religieus vertoog: je vindt opeens religieuze uitdrukkingen in economische 
vertogen, man-vrouw verhoudingen, politieke gesprekken 

o Deze velden worden gedomineerd door het dominante discours, en dat blijkt uit de 
woordenschat 

o Biecht, boetedoening, schuld, etc… 

- Wij hebben een vrijemarkt vertoog 
➢ Spitst zich toe op de economie waar het thuishoort, maar het heeft intussen alle andere velden 

overgenomen (onderwijs, zorg, kunst, …) 

• Dat zie je omdat je in die andere velden die typische woordenschat ziet verschijnen 
➢ Vb wetenschap: voor een onderzoeksvoorstel moet je nu ook opeens een businessplan indienen 

• Een businessplan heeft toch niets te maken met onderzoek? 
➢ Vb onderwijs: termen zoals ‘benchmark’, ‘target’ en ‘cliënten’ worden opeens gebruikt 

• Dit zijn allemaal termen die komen uit een discours dat niets met onderwijs te maken heeft? 

➢ Vb liefdesleven: wij hebben heel wat problemen om een langdurige relatie uit te bouwen 

• Verklaring: het is jammer dat ze uit elkaar zijn, maar ja, ze hebben niet genoeg ‘geïnvesteerd’ 
in hun relatie 

• Investeren??? → geld beleggen, en af en toe elders beleggen → toch geen goed idee om een 
relatie zo te beschrijven 

• Engageren in een relatie, niet investeren! 

- Weber 
- Ijzeren kooi van de 

bureaucratie 
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➢ Vb taalgebruik van jongeren: studenten zeggen vandaag de dag dat ze naar ‘school’ gaan als ze 
aan de universiteit studeren 

• Naar school gaan is voor leerlingen die braaf de dingen slikken 

• Naar de universiteit gaan betekent kritisch zijn, open zijn 

• Naar ‘school’ gaan → heeft een heel andere betekenisconnotatie (en toont een 

betekenisverschuiving) 
- Een kritische houding tegenover een vertoog veronderstelt een kritische houding tegenover ons 

taalgebruik 

➢ Je moet naast jezelf gaan staan en je woordenschat analyseren om te kijken of je niet aan het 
belanden bent in een of andere vorm van ‘newspeak’ 

- Het typische taalgebruik en het bijbehorende denken worden verspreid via bepaalde praktijken 
die op hun beurt het gedrag bepalen 

➢ Opvoeding en onderwijs 

➢ Rituelen met sociale gewoontepatronen tot gevolg 
➢ Bureaucratie 
➢ Klassieke media 

➢ Sociale media en het internet 
➔ Dit zijn de praktijken waarlangs het taalgebruik verspreid wordt 

➔ Opvoeding betekent dat je iemand leert spreken, want in het spreken ligt ALLES vervat 
➔ De kennis die daarin zit, en de kennis die daar NIET in zit 

- Wie de informatiestroom beheerst, die heeft de macht in handen 

➢ De informatiestroom bepaalt het vertoog 
➢ De gevechten tussen de verschillende vertogen, is altijd een gevecht geweest om 

informatieverspreiding 

➢ Dat kan je zelf zien intern in een vertoog 
➢ Vb religieus vertoog: informatieverspreiding via de Bijbel 

• Luther in Duitsland zegt dat de Bijbel niet klopt 
▪ Ontketent een splitsing in het Christendom door de Bijbel te vertalen in het Duits 

(voordien enkel beschikbaar in het Hebreeuws en in het Grieks) 

▪ Hierdoor werd de informatie beschikbaar voor veel meer mensen, en zagen mensen dat 
wat de Paus allemaal predikte niet klopte met wat er in de Bijbel staat 

• Katholieken kunnen pas de katholieke Bijbel lezen in hun eigen taal sinds 1960, voordien 
lazen ze natuurlijk de Bijbel van de protestanten 

- Als je de informatie beheerst, beheers je het vertoog, daarom dat elke autoriteit en macht 

gepaard gaat met censuur 
➢ Censureren van teksten en woorden, want teksten en woorden zijn denkbeelden 
➢ In de revolutionaire jaren 60 en 70 hier aan de UGent: wanneer de politie kwam om de 

studentenverenigingen te stuiten, namen ze altijd als eerste de fotokopiemachine en de 
stencilmaker 

• Zo werd de informatieverspreiding tegengegaan 
- Verspreiding van een vertoog via praktijken die allemaal te maken hebben met 

informatiestromingen  

➢ Opvoeding en onderwijs: iemand binnenvoeren in een bepaalde taal en denkwijze, kinderen zo 
dicht mogelijk bij het maatschappelijk ideaal brengen 

• Boekdrukkunst, pamfletten uitdelen, encyclopedieën 

• Vroeger was kennis nauwelijks bereikbaar 
➢ Rituelen: wij zijn heel sterke gewoontemensen  

• Rituelen bij geboorte en dood 

• Dagdagelijkse uitwisselingen zitten ook veel rituelen: tafelgewoontes (eten met afgeronde 
mes en vork), manieren om elkaar te begroeten en afscheid nemen (‘België: succes he’ vs 

‘Oostenrijk: god groet u’), slaapritueel (vroeger: avondgebed vs nu: een slaapritueel waarbij 
een ouder iedere avond hetzelfde doet) → uitdrukkingen van het dominante vertoog 

➢ Bureaucratie: gaat samen met de moderne staat 

• Weber: sprak over de ‘ijzeren kooi’ van de bureaucratie (vandaag de dag spreken we over 
een digitale kooi: bepaald formulier aanvragen bij de stad, op de website geraken, 
identiteitskaart scannen in dat stom bakje, werkt nooit van de eerste keer) 
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▪ Weber zegt dat de bureaucratie de basis is voor de organisatie van de verhoudingen 
tussen mensen en de uitwisseling van goederen en diensten 

▪ Als die bureaucratie er niet is, dan lukt er niets: is noodzakelijk voor het officieel 
vastleggen en neerschrijven van goederenverdeling en verhoudingen 

• Bureaucratie is een noodzakelijke ijzeren kooi: de verhoudingen worden geregeld vanuit het 

vertoog 
▪ De eerste bureaucratie was de religieuze bureaucratie: geboortes, trouwen, … 
▪ Bureaucratie is gekoppeld aan het dominante vertoog 

• Bureaucratie werkt als remmende factor op het dominante vertoog 
▪ Veel stabieler 

▪ Kan als 3e punt functioneren 

• Scheiding der machten die bepaalt dat verschillende beslissingszones bij verschillende 
instellingen legt 

➢ Klassieke media via boekdrukkunst: kranten, pamfletten 

• Ooit ontzettend belangrijk, maar vandaag de dag bijna dood 

• De waarde van een krant wordt bepaald door het aantal abonnees 

• Kunnen vandaag de dag enkel bestaan op grond van reclame-inkomsten en zijn dus niet 
langer onafhankelijk 

➢ Sociale media en internet: veel voordelen en nadelen 

• Nieuwe censuur richt zich op het internet (vb China) 

• Voordelen: 

▪ Democratische toegang tot kennis: Wikipedia 
▪ Horizontale en razendsnelle informatie-uitwisseling (vb klimaatmarsen zouden zonder het 

internet niet mogelijk zijn) 

▪ Creatie van horizontale netwerken 

• Nadelen: 
▪ Fake news en fake science (Conservapedia): kan ontzettend misbruikt worden (Brexit, 

klimaatverandering, …) 
▪ Internet geeft zelfbevestigende informatie via algoritmes 

▪ Dominante van beelden, met als resultaat onbewuste beïnvloeding 

❖ 2.6: CULTUUR, ALS ANTWOORDPOGINGEN VOORBIJ HET MAATSCHAPPELIJKE 

- Waarom heet dit vak cultuur- en maatschappijkritiek? Volstaat maatschappijkritiek niet? 
➢ Cultuur en maatschappij zijn twee aparte dingen 

➢ Maatschappij: verhoudingen tussen mensen en uitwisseling van goederen en diensten 

• Handelt over concrete, materiële zaken (zichtbaar, tastbaar) 
➢ Cultuur: existentiële vragen (dood, geboorte, liefde, seksualiteit) 

• We hebben er geen antwoord op 

• We proberen die zaken te regelen via het maatschappelijke, maar het lukt nooit helemaal 

• Cultuur is ruimer in tijd en ruimte dan de maatschappij: vb de Westerse cultuur > onze 

maatschappij 

• Kunst, religie en wetenschap: de drie symbolische systemen waarmee grip proberen te 

krijgen op datgene wat we niet kunnen vastleggen 
▪ Overeenkomst: drie symbolische systemen die alle drie met symbolen werken op hun 

eigen manier 

▪ Functie van die symbolen: angstreductie (als we iets kunnen benoemen, dan hebben we 
de indruk dat we het ook beheersen) 
o Vb: op een ochtend sta je op en je voelt je ziek, je voelt een keelontsteking 

o Vb: op een ochtend sta je op en je voelt je ziek, maar je weet niet wat je voelt, en de 
dokter kan zeggen wat de diagnose is, je voelt je terug gerust 

o Maar als de dokter NIET weet wat het is, dus dan ben je zeer ongerust 
▪ Verschillend: installeren elk op zich een andere verhouding tussen de mens en die 

existentiële problemen 

o Een andere houding tov Het Tekort (datgene waarover we ons verdeeld voelen) 

• Kunst, religie en wetenschap proberen antwoord te geven op filosofische, existentiële 
vragen door een verhouding uit te tekenen tussen ‘mij’ en Het Tekort 

- Deze lezing van cultuur berust op een psychoanalytisch geïnspireerde mensvisie 
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➢ Het subject wordt gekenmerkt door een fundamenteel tekort en een bijbehorende verdeeldheid 
➢ Verschillende symbolische systemen bieden verschillende houdingen tegenover dit tekort 

- Een vraag is existentieel omdat er geen definitief of volledig antwoord op mogelijk is 
➢ Existentiële vragen hebben alles te maken met identiteit: identiteit bestaat uit verhoudingen 

• Wat is een man, wat is een vrouw, hou verhouden ze zich tegenover elkaar? 

• Hoe verhoud ik mij tegenover mijn lief, tegenover genot en pijn? 

• Wie mag ik geloven, wie niet, aan wie of wat onderwerp ik mij? 
➔ Freud: infantiel-seksuele theorieën: vragen die we ons reeds als kind stellen 

- De drie verschillende symboliseringssytemen zijn vooral verschillend omdat ze telkens een andere 
verhouding uittekenen tussen onszelf en wat ons drijft 

➢ Op grond daarvan tekenen ze een andere verhouding uit tegenover onszelf en anderen 
- Verhouding tussen de kunstenaar en de existentiële vragen 
➢ De kunstenaar probeert daar een eigen antwoord op te formuleren, met de wetenschap dat dat 

nooit zal lukken 
➢ Goede kunst brengt ons zo dicht mogelijk bij die limiet, maar je botst altijd op het onzegbare, het 

niet-toonbare 

• Hoe beter je erin slaagt, hoe scherper je dat voelt 
➢ Als je in een museum rondloopt, dan spreken 95% van al die kunstwerken je niet aan 

• Dan kan je plots voor een werk staan en het doet je iets, en je weet niet waarom 

• Aristoteles noemde dit het zuiverende effect van de catharsis: we delen dezelfde emoties 
zonder dat we die kunnen verwoorden 

• Zo kan kunst ons helpen in die verhouding tussen jezelf en het existentiële 
➢ Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie  
➢ Het probleem van de kunstenaar: het kunnen delen met anderen 

- Verhouding tussen de gelovige en de existentiële vragen 
➢ Ipv de verantwoordelijkheid voor de existentiële vragen te leggen bij zichzelf (zoals de 

kunstenaar), zal religie de verantwoordelijkheid leggen bij een goddelijke instantie  

• Je onderwerpt je collectief (in groep) aan die goddelijke instantie, wat een soort van troost 
biedt 

➢ Probleem van de gelovige: theodicee (als God goed is, waarom laat die dan zoveel ellende toe 
in de wereld?) en predestinatie (God heeft alles op voorhand beslist, hoe kunnen we dan 
invloed uitoefenen op ons eigen leven?) 

- Verhouding tussen de wetenschapper en de existentiële vragen 
➢ Gaat ervan uit dat antwoorden wél mogelijk zijn: vroeg of laat zullen we volledige antwoorden 

kunnen geven op existentiële vragen 
➢ Bijgevolg zullen we ook een almachtige positie kunnen innemen en alles controleren 
➢ Probleem binnen wetenschap: oorsprongsvragen, causaliteit en determinatie 

- Wetenschap is momenteel het meest populaire antwoord op de existentiële vragen 
➢ In vgl met kunst en religie, heeft wetenschap een heel andere houding tegenover het tekort 
➢ De belangrijke praktisch-technische successen van wetenschap installeren de hoop, zelfs 

overtuiging dat er uiteindelijk een volledige en definitieve kennis zal komen, waarbij we ‘alle’ 
antwoorden zullen hebben en ‘alles’ kunnen bemeesteren 

➢ Opvallend: 

• Topwetenschappers eindigen heel vaak in mystiek 
▪ Laten plots het wetenschappelijke achter zich 

• De autoriteit van wetenschap wordt vandaag betwijfeld 

Les 3: Wetenschap als waarheidscriterium 

❖ 3.1: INTRODUCTIE 

- Wat garandeert de wetenschap? 

➢ Hoezo is wetenschap juist?  
➢ We willen vanuit de wetenschap nadenken over de maatschappij; goederen en diensten en 

verhoudingen tussen mensen 
- Meeste mensen denken hier niet over na 
➢ We moeten een onderscheid maken tussen weten en waarheid 

• Weten: heeft alles met wetenschap te maken 

- Weten 

- Waarheid  



22 

 

• Waarheid: hoort niet onmiddellijk thuis in de wetenschap, want dat is daar niet intrinsiek 
aan, heeft veel meer te maken met ethiek 

- Onderscheid tussen weten en waarheid: wetenschap vs ethiek 
➢ Weten betreft de natuurwetenschappelijke wereld: 

• Objectief en dus veralgemeenbaar 

▪ Een appel die hier in Gent naar beneden valt, valt op dezelfde manier naar beneden in 
Tokyo 

▪ Is onderhevig aan dezelfde wetten 

• Cumulatief: we hebben op 500j tijd enorm veel kennis op elkaar gestapeld op een 
cumulatieve manier 

▪ 15e eeuw: alchemie → scheikunde → chemie 

• Onderwijsbaar, transfereerbaar: we kunnen op 8-9j tijd de kennis die 2000j oud is doorgeven 

• Hoopt op volledigheid: wetenschap aspireert op volledigheid 

➢ Waarheid handelt over existentiële vragen en ethiek: 

• Niet cumulatief: elke generatie begint opnieuw met dezelfde problemen, en om de zoveel 
tijd keren dezelfde oplossingen terug 

▪ De geschiedenis herhaalt zich: doorheen de tijd worden maatschappijen geconfronteerd 
met dezelfde ethische problemen met de eigen antwoorden die daarop worden 

geformuleerd 

• Niet veralgemeenbaar: steeds contextueel bepaald 
▪ Oppervlakkig gaat het wel over hetzelfde, maar er zijn cruciale verschillen 

• Moeilijk doorgeefbaar/onderwijsbaar: er zijn geen leermeesters zoals in de objectieve 
wetenschap 
▪ Guru’s: mensen die denken dat ze het weten 

▪ Filosofen: delen altijd 1 idee: ik weet het eigenlijk niet, en ik ga samen met jullie op zoek 
(Socrates nam dit als uitgangspunt en ging zo samen met anderen op zoek naar de 

waarheid) 

• Structureel onvolledig: de waarheid kan nooit volledig gezegd worden 
- Het probleem gaat van start wanneer wetenschap en ethiek met elkaar worden verward 

➢ Antwoorden die horen bij vragen uit het ene register worden gezocht bij antwoorden uit het 
andere register 

➢ Vb: wat is de juiste mannelijke of vrouwelijke identiteit? 

• Dit is bij uitstek een ethische vraag met een waarheidsgehalte 
▪ Contextueel, geen definitief antwoord, niet doorgeefbaar, … 

• Uit wetenschappelijk standpunt kan dit niet beantwoord worden 

➢ Vb: wat is een normale seksuele relatie? 

• Als je die vraag wilt beantwoorden vanuit de wetenschap, dan ga je ervan uit dat er zoiets 

bestaat als 1 correcte seksuele verhouding 

• Leidt tot dogma 
➢ Vb: op welke manier gaan we om met de dood? 

• Toont hoe de vooruitgang van de wetenschap ons confronteert met ethische vragen 

• Wij kunnen iemand eindeloos in leven houden: hart en longen doen werken 

• Heeft het dan nog zin om die persoon in leven te houden als dat leven niets meer waard is? 

▪ Maar wie beslist er of een leven nog iets waard is of niet? 
▪ Dit is geen wetenschappelijke vraag, maar een ethische vraag 

• Vanaf wanneer hou je een foetus in leven? Wie beslist daarover? 
➔ De vooruitgang van weten confronteert ons met ethische vragen 

- Problemen 

➢ Wat is het waarheidsgehalte van wetenschap? Wie garandeert er de waarheid? (hier 
combineren we de 2: WAARHEID van WETENschap) 

➢ De verwarring tussen exacte wetenschappen en geesteswetenschappen 

➢ Verwaarlozing van ethiek in wetenschappelijke vragen en onderzoek 

❖ 3.2: EERSTE PROBLEEM: WAARHEIDSGEHALTE VAN WETENSCHAP 

- Wat is het waarheidsgehalte van wetenschap? 
➢ Zeer jonge discipline: nauwelijks 500j oud 

• Laboratoria, proefbuisjes, … 

- Descartes 
- Scala naturae 

- Realisme  
- Constructivisme  
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• Dit stereotype beeld verbergt iets 
- Descartes: je pense, donc je suis 

➢ Vertoog over de methode 
➢ Zijn bedoeling met de ontwikkeling van wetenschap: zekerheid met betrekking tot zichzelf 

• Die zekerheid is ALTIJD het uitgangspunt van elke wetenschap 

➢ Vb: als je een wetenschappelijk artikel leest, is het eerste wat je doet kijken of je er zelf in past; 
het tweede wat je doet is of je uw lief erin kan plaatsen 

• De zoektocht naar zekerheid mbt de subjectiviteit 

➢ Descartes vertrok vanuit een methodische twijfel 

• Niets aannemen of als vanzelfsprekend beschouwen 

• Vanuit die twijfel mondde hij uit op 1 zekerheid: ik denk, dus ik ben; cogito ergo sum 
▪ Hoe zoekt een zekerheid in zijn eigen denken 

➢ Hij legt de zekerheid in zichzelf 

- Wetenschap is vertrokken vanuit een aantal axiomatische aannames die kwamen uit de klassieke 
Griekse filosofie en uit het Christendom (→ het toen aanwezige discours!) 

➢ Er bestaat een hogere wereld die de waarheid bevat 

• Hetgene wat wij zien is maar een afgietsel van de echte wereld 

• Plato: de grot-allegorie 
▪ Schaduwen op de wanden van de grot vs ideale vormen 

• Christendom: aarde vs hemel 

• Wat wij observeren zijn epifenomenen van de echte waarheid 

➢ Er bestaat een hiërarchie in de natuur: de scala naturae  

• Wij staan op de hoogste trede, boven ons staat god 

• Daarom spreken we over hogere en lagere diersoorten 

• Als je jezelf bovenaan plaatst, dan ben superieur en mag je alles doen met datgene wat onder 
je staat, dat is inferieur 

➢ In de natuur ligt een wetmatige ordening op grond van god of op grond van de natuurwetten 

• Er is een interne ordening in de natuur samen met die wetmatigheden 
▪ Deze bestaat onafhankelijk van de onderzoeker 

➢ Er is een splitsing tussen mens (wetenschapper) en de rest van de natuur 

• We denken impliciet dat we buiten de natuur staan 

• Wij zijn in staat om de Aarde om zeep te helpen → klopt niet: we kunnen enkel onszelf om 

zeep helpen, niet de natuur 
➢ De natuur kan objectief bestudeerd worden 

• De wetenschapper beïnvloedt het door hem bestudeerde object niet 

• Wetenschap is het ontdekken van de orde van de wetten 
➔ Idee van de ontdekking: de wetenschapper ontdekt de wetten van de natuur, die voor hem 

en onafhankelijk van hem al in de natuur aanwezig zijn (wetmatige ordening van de natuur) 

- Implicaties van dit model/deze redenering 
➢ De natuur is een feitelijk, op zich bestaan gegeven, met daarin besloten een ordening volgens 

interne wetten, onafhankelijk van de wetenschapper 
➢ Het doel van de wetenschap is de ontdekking van die ordening en van de wetten die aan de 

basis van de ordening liggen 

➢ Er is slechts 1 juiste wetenschap, als weerspiegeling van de natuur 

• Wat in de natuur zit moeten we wetenschappelijk kunnen ordenen en beschrijven 
➢ Er bestaat een natuurlijke (door god bepaalde) orde der dingen 

➢ Wie die wil wijzigen, gaat in tégen de wetten van de natuur (van god) 

• Bepaalde zaken zijn tegennatuurlijk = slecht 

▪ Dit klopt nooit! 
▪ Dit argument wordt heel vaak gebruikt 
▪ Vb: homoseksualiteit is tegennatuurlijk 

▪ Vb: GMO’s zijn tegennatuurlijk 

• Als we alles wegdenken dat niet rechtstreeks uit de natuur komt, dan zaten we nog in de 
bomen! 

- Wetenschap gaat dus uit van het idee dat wetenschap een correcte spiegeling biedt van de 
werkelijkheid, van de natuur 

- Kant 
- Ding an Sich 

- Ding fur Sich 
- Nietzsche 
- Perspectivisme  

- Popper 
- Kuhn 
- Normale 

wetenschap 
- Revolutionaire 

wetenschap 
- Semmelweis 
- Netwerkautoriteit  
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➢ = het realisme 
➢ Echter, de wetten van de natuur kunnen we slechts ontdekken als we vertrekken vanuit 

bepaalde axioma’s, die op zich onbewijsbaar zijn! 

• We vertrekken bij bepaalde aannames, dus bij een GELOOF IN die aannames 
➢ Dit idee vinden we terug bij: 

• Descartes: cogito ergo sum → ontwikkelt methoden om de natuur te observeren 
▪ Methodische twijfel: bedrieg ik mezelf met datgene wat ik zie? 
▪ Nee, mijn waarnemingen zijn juist, want god heeft daarvoor gezorgd 

▪ Un dieu non-trompeur: een niet bedriegende god 
▪ Hij gaat ervan uit dat god in zijn oneindige goedheid ons niet bedriegt 

• Spinoza: deus sive natura 
▪ Wetenschap en religie monden op hetzelfde uit 
▪ Het geloof ligt in een aantal wetmatigheden: kan je toeschrijven aan god of aan de natuur 

▪ We botsen op de vraag naar de autoriteit: wie heeft het voor het zeggen? Welke autoriteit 
is er aanwezig? 
o Autoriteit wijst op een externe, derde grond die gedeeld en geloofd wordt door de 

groep 

• Einstein’s reactie op chaostheorie: ‘God does not play dice with the universe’ 

➔ Wetenschap heeft in al haar objectiviteit toch te maken met het geloof in een aantal 
aannames en autoriteit 

➔ Zolang die autoriteit niet ondervraagd wordt, is er geen probleem 

➔ Als alle mensen dezelfde axioma’s delen, dan krijg je een vrij stevig bouwwerk dat niet in 
vraag gesteld zal worden 

- Vanaf de axioma’s van de wetenschap in vraag gesteld worden, krijg je een probleem 

➢ Wat is nu eigenlijk wetenschappelijk? 

• Wetenschap – werkelijkheid verhouding? 

- Er zijn twee extreme antwoorden op deze vraag 
➢ Realisme: wetenschap is een perfecte weerspiegeling van de werkelijkheid 
➢ Constructivisme/nominalisme: het is de mens die een bepaald systeem uitdenkt in functie van 

de eigen verlangens, angsten en noden, en dat systeem wordt vervolgens opgelegd aan de 
natuur 

- Korte geschiedenis van deze visies en het antwoord op deze vraag 

➢ Kant: onderscheid tussen Ding an Sich en het Ding fur Sich 

• Ding an Sich: het ding op zichzelf, de natuur, de werkelijkheid 

• Ding fur Sich: wat wij zien, vanuit ons perspectief 
▪ We zien het Ding an Sich niet 
▪ Er zal nooit een overeenkomst zijn tussen ons wetenschappelijk weten en de eigenlijke 

natuur 

• Transcendentaal idealisme: onze kenvermogens zijn beperkt en zijn bovendien op voorhand 
al gestuurd 

▪ We verwerven onze kennis obv a priori categorieën waarmee we worden geboren 
▪ Tijd, ruimte en causaliteit: we structureren onze wereld op deze manier 

• Kant legt hier de basis voor epistemologie, methodologie, … 

• Kennis is weldegelijk mogelijk, maar altijd voorlopig en verschuivend 
▪ Wetenschap is voortschrijdend inzicht 

➔ Bij Kant wordt er nog uitgegaan van een eenheidswetenschap 
➔ Nooit een 1 op 1 overeenkomst met de natuur, maar het is mogelijk om te evolueren naar 

een objectieve wetenschap 

➢ Nietzsche: de balans kantelt naar het constructivisme 

• Boek: de vrolijke wetenschap 

• Perspectivisme: wetenschap kijkt altijd met een bepaalde bril naar de werkelijkheid 
▪ Die bril kleurt de werkelijkheid in 
▪ Het gaat niet langer over onze kenvermogens (zoals Kant zei), maar met een bepaalde 

bril! 
▪ Wetenschappen zijn anders omdat ze met een andere bril kijken, met een ander 

perspectief, en dus zien ze andere dingen 
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o Het is moeilijk om een dialoog op te stellen tussen de verschillende perspectieven 

• Nietzsche wordt de filosoof met de hamer genoemd omdat hij een aantal zekerheden heeft 

verwoest 

• Er komt een andere visie op wetenschap: er konden verschillende modellen van wetenschap 
naast elkaar bestaan die allemaal even waar zijn, maar allemaal vertrekken van verschillende 

axiomata  
▪ Er is niet langer een eenheidsbeeld 
▪ Newtoniaanse fysica wordt vervangen door de relativiteitstheorie van Einstein 

▪ Chaostheorie 
➢ Popper: falsificatie 

• Er bestaan geen onbevooroordeelde, theorievrije waarnemingen 
▪ Waarnemingen krijgen pas betekenis binnen de context van een vooraf bestaande theorie 

(bril) 

• Criterium: een wetenschappelijke stelling is enkel wetenschappelijk als ze falsifieerbaar is 
▪ Dit is niet houdbaar: anders is heel veel van de moderne wetenschap invalide  

➢ Kuhn: paradigmatheorie 

• The structuur van wetenschappelijke revoluties: onderscheid tussen normale wetenschap en 
revolutionaire wetenschap 

▪ Normale wetenschap: wetenschap die voor een langere tijd dominant is (dominant 
vertoog) 
o Bevat theorie, onderzoeksmethoden en ‘best practices’ (praktijken: op die manier 

moet je aan wetenschap doen) 
o Dominant omdat ze een hoog probleemoplossend vermogen heeft 
o Met die theorie, onderzoeksmethoden en praktijken hebben we al die problemen 

opgelost 
▪ Revolutionaire wetenschap: op een bepaald moment wordt het duidelijk dat de normale 

wetenschap een aantal problemen NIET kan oplossen (vaak zaken die als ‘toeval’ worden 
beschouwd, ‘ruis’) 
o Andere theorie, andere methodologie om de nieuwe problemen op te lossen 

o Zal de normale wetenschap overnemen en op haar beurt de dominante wetenschap 
worden 

• Dat cumulatieve aan wetenschap verloopt niet lineair: met breukvlakken 

• Dit is ook waarom verschillende wetenschappen naast elkaar kunnen blijven bestaan 

• De kracht van een paradigma (het waarheidsgehalte) hangt af van: het probleemoplossend 

vermogen + de algemene aanvaarding ervan door de gemeenschap van de wetenschappers 
→  autoriteit: gedeelde grond 
▪ Datgene waar we geloof aan hechten, die derde grond 

- Historisch voorbeeld van het belang van de algemene aanvaarding: 
➢ Semmelweis; de wereld wordt verstedelijkt, 1850 

• Zwangere vrouwen bevallen meer en meer in ziekenhuizen 

• Semmelweis werkt als arts in een ziekenhuis 

• Hij kwam tot de vaststelling dat ¼ vrouwen sterft in het kraambed 

▪ Verklaring: ‘het heeft te maken met iets in de lucht’?? 

• Semmelweis stelde vast dat er 2 verlossingskamers waren in het ziekenhuis waar vrouwen 
bevalling konden geven 

▪ In de ene kamer waren er véél meer sterfgevallen dan de andere 
▪ Het heeft iets te maken met die kamer! 
▪ Die kamer lag het dichtst bij het autopsielokaal 

▪ De artsen die de bevallingen deden kwamen heel vaak rechtstreeks uit de autopsiekamer  
▪ Semmelweis dacht dat ze iets overbrengen uit die kamer (dit was 50j vóór Louis Pastoor 

en de ontdekking van bacteriën en het belang van hygiëne) 
▪ Hij noemde dat lijkenstof 

• Semmelweis verplicht zijn assistenten om hun handen zeer grondig te wassen als ze van het 

autopsielokaal komen 
▪ De mortaliteit daalt spectaculair 
▪ Echter: niemand geloofde hem → Semmelweis eindigde in de psychiatrie 
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➔ Zeer hoog probleemoplossend vermogen, maar het paste NIET in het paradigma, dus het 
bestond niet 

- Hedendaags voorbeeld van hoe wij nog steeds niet dingen aanvaarden indien ze niet in het 
paradigma passen 

➢ Hypnose is enorm effectief om trauma te bestrijden 

➢ We weten echter niet hoe het werkt, lijkt hocus pocus 

• Het is niet wetenschappelijk, past niet in het paradigma, dan bestaat het niet 

• Hoog probleemoplossend vermogen, maar het wordt niet gedeeld door de 

wetenschappelijke groepen 
➔ Wij gaan ervan uit dat we niet meer fouten zoals met Semmelweis maken 

- Uit dit historisch overzicht blijkt telkens hetzelfde idee 
➢ Eenzelfde verzameling empirische feiten kan op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden, 

afhankelijk van het perspectief, de theorie, het paradigma 

➢ Discussies tussen paradigma’s zijn zeer moeilijk, omdat de aanhangers van de verschillende 
paradigma’s elkaars argumenten en uitgangspunten niet erkennen 

- We bevinden ons in een periode van crisis op het vlak van wetenschap 

➢ Als wetenschap nooit een feitelijke weergave van de werkelijkheid kan zijn, dan is ze een 
constructie die samenhangt met macht 

➢ Vervolgens: weten en waarheid is een product, iets wat gemaakt wordt 
➢ Ten slotte: alternative facts, post fact society, post truth 

➔ Extreme ideeën 

➔ Wetenschap heeft veel minder autoriteit dan vroeger 
- In deze ideologische discussies wordt heel vaak gebruik gemaakt van wetenschappelijke 

argumenten, waardoor de oude discussie inzake de verhouding wetenschap – werkelijkheid 
opnieuw verschijnt 

➢ Vb: werking antidepressiva  

• Afhankelijk van de wetenschappelijke bronnen die je raadpleegt, vind je een hoera-verhaal, 
ofwel een verhaal dat ze nauwelijks werken 

➢ Dergelijke discussies komen via gewone en sociale media terecht bij het algemene publiek 

• Gevolg: wetenschap verliest haar geloofwaardigheid 
▪ Wie moeten we nu eigenlijk geloven? 

➢ Vreemde terminologie: believers en nonbelievers 

• Waarom is deze opdeling nodig? 

• Heeft geloof niet te maken met religie ipv wetenschap? 

• Elk van die groepen probeert het eigen gelijk te bewijzen door wetenschappelijke 
argumenten naar voor te schuiven 

➔ Geen geïsoleerd probleem: maatschappelijke verandering op het vlak van autoriteit 

➔ Vroeger was autoriteit vrij simpel: een piramide met god vanboven (die altijd gelijk had) 
➔ Nu hebben we een nieuw functioneren van autoriteit, maar dat is nog niet volledig 

doorgedrongen, waardoor we te maken hebben met macht 

- Het probleem van meer onderbouwde kennis en toch meer twijfel en onzekerheid maakt deel 
uit van een ruimere maatschappelijke verandering mbt de grond van de autoriteit 

➢ Macht laat de opdeling tussen believers en nonbelievers toe 
- Voorbeeld: ‘fact-checking’ rubriek in kranten 
➢ Jonge wetenschappers aan het woord laten rond een hot issue 

• De eerste tekst die ooit werd gepubliceerd in die rubriek ging over immigratie en integratie 

• De tekst werd onmiddellijk aangevallen door andere wetenschappers 

• Van dag op dag kon je zien dat het oorspronkelijke thema niet langer aan bod kwam, maar 

het een kat en muis spel werd van ‘wie heeft er gelijk? Wie heeft recht van spreken?’ 
▪ Meest intelligente antwoord kwam van Ruben Mersch: “De oplossing is dat verschillende 

onderzoeksgroepen op hetzelfde onderwerp werken, zodat op die manier de ene groep 
de blinde vlekken van de andere groep ontdekt en een correcte kennis uiteindelijk toch 
komt bovendrijven. Onderzoek moet repliceerbaar zijn door andere onderzoekers en de 

replicatie moet (ongeveer) hetzelfde resultaat opleveren.” 
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▪ Wetenschap bestaat uit verschillende perspectieven en theorieën, dus de enige goede 
oplossing is dat je alle verschillende groepen op eenzelfde onderwerp toespitst, en dan 

kijkt naar wat zij hebben gegenereerd 
- Dit idee van Mersch is een netwerkautoriteit 
➢ Verschuiving naar netwerkautoriteit = van top-down naar bottom-up 

- Netwerkautoriteit wordt vandaag vooral tegengewerkt vanuit macht 
➢ De discussies binnen de wetenschap worden NIET beslist op grond van juistheid, maar op 

grond van machtsfactoren 

➢ Illustraties van hoe dit gebeurt: 

• Verdachtmakingen: een onderzoek in diskrediet brengen op basis van wie het gepubliceerd 

of uitgevoerd heeft, niet op basis van de inhoud 
▪ Het is niet écht wetenschappelijk 
▪ Wat wil je, die onderzoeksgroep is links 

▪ Die ga je toch niet geloven, dat is een idioot 

• Bekritiseren van de onderzoeksmethodes: elk onderzoek kan methodologisch bekritiseerd 
worden, zeker in de menswetenschappen 

▪ Ze hebben misschien wel die resultaten, maar heb je al gekeken naar welke methode ze 
hebben gebruikt? 

• Randfenomenen: het is niet omdat iets meer gedeeld wordt in een groep, dat het daarom 
juister is 
▪ Dat onderzoek is goed want het komt van een goede universiteit 

▪ Dat onderzoek is goed want kijk eens hoe vaak het geciteerd is 
▪ Dat onderzoek is goed want het is gepubliceerd in een toptijdschrift 

- Het risico dat besluiten van de dominante groep wetenschappelijker zijn dan die van de niet-

dominante groep, is zeer reëel 
➢ Dit brengt ons terug naar macht en de dominantie van een discours en bij de noodzaak aan een 

nieuwe grond voor autoriteit 

❖ 3.3: TWEEDE PROBLEEM: ONDERSCHEID TUSSEN EXACTE EN GEESTESWETENSCHAPPEN 

- Het gaat niet zozeer om het onderscheid, maar het feit dat het onderscheid tussen de twee 
verdwenen is 

➢ Alle wetenschap is wetenschap, alle wetenschap gebruikt dezelfde methodes… 
➢ Natuurwetenschappen of de exacte wetenschappen: beta-wetenschappen 

• Maken gebruik van wiskundige modellen 

• Wiskunde, fysica en scheikunde 

• Toetsingsonderzoek is zeer goed mogelijk 

• Grote predictieve validiteit 

• Zeer deterministisch: als dit… dan dat 

• Falsificatietheorie van Popper kan hier toegepast worden 

• Doel: exact weten 

• Legitimering/bestaansrede: technologische toepassingen (smartphone, laptop) → geen 
verschillende interpretaties mogelijk, zorgen voor een betere leefomgeving 

▪ Pragmatisch-technologische toepassingen die voor een betere leefomgeving kunnen 
zorgen 

➢ Geesteswetenschappen, menswetenschappen: alfawetenschappen  

• Filosofie, literatuur, kunstgeschiedenis 

• Kwalitatieve methodes 

• Doel: particulier-contextueel (nooit veralgemeenbaar) 

• Hermeneutiek 

• Begrijpen en verklaren 

• Exact weten bestaat hier niet 

• Vb: Shakespeare 

• Legitimering/bestaansrede: bieden ons steeds verschuivende antwoorden op existentiële 

vragen (liefde, dood, seksualiteit, …) → sluit aan bij religie en kunst 
- Belang van de alfawetenschappen wordt steeds geringer en ze worden verplicht om het 

wetenschapsmodel van de betawetenschappen te kopiëren  

➢ Vb: opleiding kunstgeschiedenis verandert in kunstwetenschappen 

- Beta-
wetenschappen 

- Gamma-
wetenschappen 

- Alfa-

wetenschappen 
- Homunculus 

theorie 
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➢ Deze wetenschappen zijn aan het verdwijnen: wordt in de hand gewerkt door het 
maatschappelijke 

• Dit ligt aan het vertoog, het discours 
➢ Vb: 10j geleden werden de universiteiten in Groot-Brittannië hervormd (relevant omdat wij ook 

Angelsaksisch zijn) 

• Zeer elitair universiteitssysteem: ontzettend duur voor goede universiteiten 

• Tijdens de hervormingen heeft de regering beslist om de alfawetenschappen niet meer de 
subsidiëren 

▪ Je moet de volle pot betalen om filosofie of literatuur te studeren (40 000 euro per jaar) 

• Bepaalde mensen in de politiek willen dit ook doorvoeren hier in België 

➔ Toont het dominant discours aan! Alleen bepaalde opleidingen/wetenschappen zijn van 
belang/van tel omdat ze onmiddellijk werknemers opleveren 

- Er zijn tal van voorbeelden van hoe dit dominant discours invloed heeft op universiteiten 

➢ Hier aan de universiteit nemen het aantal bedrijfspsychologen jaar na jaar toe, en de klinisch 
psychologen dalen in aantal 

➢ De populairste richtingen aan de universiteit zijn STEM richtingen, de alfawetenschappen zijn 

steeds minder populair en minder gesubsidieerd 
➢ Er zijn steeds meer mensen die een opleiding aan de hogeschool volgen, omdat zij klaar zijn voor 

de arbeidsmarkt 
- Probleem: waar plaatsen we de psychologie, economie, sociologie? 
➢ Gammawetenschappen: recente wetenschappen 

• Economie, psychologie, sociologie 

• Zitten tussen alfa- en betawetenschappen 
➢ Zijn niet exact wetenschappelijk: onmogelijk 

• De resultaten zijn contextafhankelijk 

• Leveren nauwelijks betrouwbare/veralgemeenbare predicties op 

▪ Vb economie: er is geen enkele economist in staat om correcte voorspellingen te doen  
▪ Beurscrash in 2008 

• Repliceerbaarheid is zwak 

▪ Vb replicatiecrisis van de psychologie: mensen besloten dat psychologie niet 
wetenschappelijk was, maar dit besluit kan je enkel trekken als je ervanuit gaat dat 
psychologie (een gammawetenschap) moet beantwoorden aan de standaarden van een 

betawetenschap 
▪ Vb: onderzoek naar de effecten van een enerverende onderwijsmethode bij allochtone 

kinderen in Gent 
o Iemand besluit te repliceren met dezelfde methode in Rotterdam 
o Dit gaat niet werken 

o Je kan besluiten dat het onderzoek slecht was: dan ga je ervanuit dat Gent een 
spiegelbeeld van Rotterdam is 

o Het juiste besluit is dat de context anders is: je kan dat niet zomaar overzetten omdat 

het een gammawetenschap is 

• Kwantitatief onderzoek volstaat niet 

▪ Kwalitatief onderzoek (casusgericht) is noodzakelijk en levert meer overtuigende, zij het 
altijd beperkte bevindingen op 

- Het dominante vertoog veegt de alfawetenschappen van tafel, richt alles op de 

betawetenschappen en verplicht de gammawetenschappen om zich te spiegelen aan de 
betawetenschappen 

➢ Zeer negatieve effecten: zorgt voor slecht en zwak onderzoek in de psychologie 

• Zelfs als er al goed onderzoek gebeurt, dan nog vindt men het zwak omdat het niet 
transfereerbaar is 

➔ Gevolg: toenemende ongeloofwaardigheid 
- De psychologie moet opnieuw een eigen statuut hebben 
➢ Hoe we ons nu opstellen is als het kleine zusje die de grote zus wanhopig probeert te kopiëren 

➢ Het vertoog toont zich onder andere in de taal 

• Vb: het kleine zusje en de grote zus maken ruzie, en je hoort nagenoeg altijd ‘dat is niet 
wetenschappelijk!’ 
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▪ Zeer vreemde uitspraak: die hoor je nooit bij fysici, scheikundigen, biologen of 
computerwetenschappers (zij gaan ervanuit dat datgene wat zij doen wetenschappelijk is, 

punt uit) 
▪ Dit soort uitspraken vind je alleen maar in de gammawetenschappen 

• Wat er eigenlijk bedoeld wordt met die uitspraak is: dat is niet EXACT wetenschappelijk 

▪ Natuurlijk niet, psychologie is ook geen exacte wetenschap 
- Hoe krijgen de menswetenschappen een eigen statuut? 
➢ Heel moeilijk 

➢ We moeten heel sterk kijken naar vanuit welk perspectief kijken: wat stuurt onze waarneming 
en kennisverwerving (Kant: onze kennisvermogens) 

• Dit geldt eigenlijk ook voor de exacte wetenschappen, maar geldt voor ons veel meer 

• We kijken naar onszelf (niet naar een of ander dier) 
➢ We moeten onze ontologische identiteit bevragen 

• Wij willen onszelf begrijpen 

• We botsen op het klassiek probleem van het ik dat naar het ik kijkt, en de ontdubbeling 
daarvan 

▪ Vandaag de dag krijgt dat een neurologische vormgeving: homunculus theorie (kleine 
mens) 

▪ Men had ontdekt dat ons lichaam in de hersenen in het klein weerspiegeld wordt 
▪ Plekken in de hersenen die corresponderen met het lichaam 
▪ Dat zou een wetenschappelijk een oplossing zijn: ik kijk niet langer naar ik, maar ik kijk 

naar het klein mensje in mijn hersenen 
➔ Klopt natuurlijk niet, dat mensje bestaat helemaal niet, en de ontdubbeling is daarmee ook 

absoluut niet opgelost 

➔ Als ik hoofdpijn heb, dan is dat omdat er een klein mensje zit in mijn hoofd met hoofdpijn, 
en dat klein mensje heeft hoofdpijn door het klein mensje in zijn hoofd, enz… 

• Het gaat weer om identiteit: we zijn terug bij af; wie zijn we? 
- Zolang menswetenschappen het model van de natuurwetenschappen onveranderd volgen, zullen 

hun resultaten betwistbaar en betwijfelbaar blijven 

➢ Bovendien: als we de geesteswetenschappen ernstig nemen, dan wordt een belangrijk kenmerk 
van onderzoek overduidelijk (dat trouwens ook geldt voor de exacte wetenschap) 

• Onderzoeksvragen vertrekken onvermijdelijk vanuit een bepaalde mens- en 

maatschappijvisie en dus vanuit een ethiek 

• Dit veld bestaat voorafgaand aan en los van wetenschap, maar is er wel bepalend voor 

➢ Menswetenschappen moeten terug hun eigen statuut krijgen 

• Uitgangsvisie expliciteren 

• Eigen methoden 

❖ 3.4: DERDE PROBLEEM: ONDERSCHEID WETENSCHAP EN ETHIEK 

- Wetenschap moet ‘objectief’ zijn 
➢ Normen en waarden en dus subjectiviteit/ethiek van de onderzoeker mogen geen rol spelen 

• Er bestaan exact wetenschappelijke feiten (vb water kookt aan 100°C) 

• Dit garandeert niet dat deze feiten moreel misbruikt kunnen worden  (vb oorlogsindustrie) 
➢ Alle wetenschappelijke bevindingen berusten op een bepaalde interpretatie van de 

werkelijkheid 

• Die interpretatie van de werkelijkheid is niet wetenschappelijk: die hangt af van het 
wetenschappelijk paradigma dat je gebruikt 

- Kuhn: een paradigma helpt ons bepaalde problemen op te lossen 

- De voorkeur voor een bepaalde interpretatie van de werkelijkheid (een paradigma) hangt 
grotendeels af van haar praktisch nut/probleemoplossend vermogen 

➢ Wie bepaalt wat de problemen zijn?  
➢ Welke richtingen moeten de oplossingen gaan? 
➢ Hoe komt het dat die problemen opgelost worden? 

• Omdat iemand dat in eerste instantie als probleem gedefinieerd heeft!  (zie voorbeeld 
Semmelweis) 

▪ Het NIET zien van problemen hangt af van je perspectief (vb klimaatsverandering) 

• Je wetenschappelijke positie maakt dat iets een probleem is, en iets anders niet 
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▪ Vervolgens zoeken we oplossingen voor dat probleem volgens de juiste wetenschappelijke 
methodologie, en dat werkt 

▪ Betekent ook dat we andere problemen niet zien, en daar geen oplossingen voor zien (ook 
bij de betawetenschappen) 

➔ We komen weer bij die macht en autoriteit: wie bepaalt wat er een probleem is? Wie 

bepaalt waarvoor (geen) oplossingen gezocht worden? 
- Elke wetenschap (ook exacte wetenschap) vertrekt dus van een aantal ethische posities 
➢ Die ethische posities hebben te maken met een bepaalde mensvisie en een bepaalde 

maatschappijvisie 

• Je moet op een bepaalde manier naar de maatschappij kijken, om bepaalde problemen te 

kunnen zien 
▪ Die blik op de mens is een ethische blik (op voorhand) 

➢ We botsen opnieuw op een moeilijkheid 

- Als je cultuur- en maatschappijkritiek wil geven op een wetenschappelijke basis, dan moet je de 
vraag stellen welke maatschappij je wil 

➢ Kritiek betekent altijd ‘dit is niet goed’ en ‘dit zou beter zijn’: gaat terug op een bepaalde visie 
op de maatschappij, voorafgaand aan wetenschappelijk onderzoek 

• Wat zijn volgens ons de problemen, en hoe lossen we die op? 

• Hoe ziet een ideale mens er volgens ons uit? 

• WIE IS ONS? 
➢ Vb Nazi Duitsland 1930-1945: een van de meest succesvolle wetenschappelijke landen ooit 

• Bij de overwinning van de geallieerden (Amerikanen, Sovjet-Unie en enkele Europese 
landen), was een van hun doelen om zo veel mogelijk Duitse wetenschappers mee te nemen 
naar het eigen land, waar ze verder onderzoek mochten voeren 

▪ Het ruimteprogramma van de Amerikanen en van Rusland was het gevolg van de Duitse 
wetenschap 

• Nazi Duitsland berustte op een bepaalde ethiek/ideologische visie: het duizendjarige Reich 
gevuld met Ariërs 
▪ Ze hadden een heel goed beeld van een ideale maatschappij en een ideale mens 

▪ Het wetenschappelijk onderzoek werd zeer efficiënt in die richting gestuurd, met een 
verschrikkelijke ethiek 

• Dit toont aan dat wetenschap en ethiek niet los van elkaar kunnen gezien worden  

➔ We moeten ons bewust zijn van welk mensbeeld/welke ethiek we naar voor willen schuiven 
- Er is een groep die de economie als probleem naar voren schuift, en een groep die het klimaat als 

probleem naar voren schuift 
➢ Beide groepen hebben verschillende mens- en maatschappijvisies 
➢ Ze werken allebei wetenschappelijk, en ze bevechten elkaar allebei met wetenschappelijke 

argumenten, maar ze rijden naast elkaar 

• Ze vetrekken vanuit een verschillend mensbeeld en een verschillend maatschappijbeeld 

• Het argument ‘dat is niet wetenschappelijk’ snijdt geen hout, omdat je naast elkaar 

discussieert 

• Je moet discussiëren over welke maatschappij je wilt, welke problemen je ziet en hoe je die 

kunt oplossen! 
➔ Opnieuw: autoriteit en macht: wie bepaalt welk maatschappijbeeld voorrang krijgt? Wie 

bepaalt wat de problemen zijn? Wie bepaalt in welke richting oplossingen gezocht moeten 

worden → wat is de basis voor de autoriteit/het gezag van de wetenschap? 
➔ Er bestaan weldegelijk objectieve, wetenschappelijke feiten 
➔ Wetenschap is niet relatief/subjectief, maar wetenschappen worden sowieso gebruikt 

binnen een bepaalde ethiek 
➔ De autoriteit van de wetenschap staat los van haar juistheid, en wordt bepaald door een 

maatschappelijke macht/autoriteit 
- Stel: je bent een psychologisch onderzoeker 
➢ Je doet goed, ernstig onderzoek dat voldoet aan alle criteria van wetenschappelijk onderzoek 

➢ Je hebt bepaalde resultaten geboekt 
➢ Hoe komt het dat je DIE onderzoeksresultaten hebt, en geen andere? 

• Hoe kan de goochelaar een konijn uit zijn hoed tevoorschijn halen? 
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▪ Omdat hij weet dat er een konijn in zijn hoed zit, en omdat hij het er zelf in gestopt heeft 

• Wij halen het konijn uit de hoed door de manier waarop we onze vraag stellen 

➔ Door de manier waarop je je vraag stelt, bepaal je je onderzoeksresultaten 
➔ Wetenschappelijk onderzoek mag dan volgens alle regels van de wetenschappelijke kunst 

uitgevoerd worden, toch betekent dit dat het onderzoek vooral antwoorden oplevert in 

functie van de vragen die de onderzoeker gesteld heeft (stel andere vragen en je krijgt 
andere antwoorden). 

- Psychodiagnostiek: klinisch interview 

➢ Je moet zeer voorzichtig zijn met vragen stellen 

• Het merendeel van de vragen in een diagnostisch interview bevatten eigenlijk al het 

antwoord 

• Het vervelende van vragen stellen, is dat je antwoorden krijgt → je stuurt mensen in een 
bepaalde richting; jij bepaalt wat van belang is en wat behandeld wordt 

- Aantal jaren geleden voerden we een onderzoek met een klinische vragenlijst 
➢ We evalueerden de klinische vragenlijst naar welke items (niet) goed waren, maar een van de 

moeilijkste dingen om te zien, was dat wat er niet was 

• Seksualiteit waren we vergeten 

• Het merendeel van de mensen die op consultatie komen hebben op vlak van seks wel 

problemen! 
▪ Als je er niet naar vraagt, komt het niet ter sprake 

- De wetenschapper kan enkel het konijn uit de hoed halen, omdat hij op voorhand wist dat er 

mogelijkerwijze een konijn in die hoed zou zitten 
- Welke vragen er gesteld worden, en vanuit welke invalshoek die onderzocht worden, hangt 

grotendeels af van de voorafgaande ethische visie op mens en maatschappij 

- BESLUIT: willen we wetenschappelijk onderzoek gebruiken als basis voor cultuur- en 
maatschappijkritiek, dan moet het onderzoek minimaal aan de volgende vereisten 

beantwoorden (naast methodologische eisen): 
➢ Elke onderzoeker/elk onderzoek moet zich de vraag stellen welke ethische achtergrond hij 

hanteert (mensvisie, maatschappijvisie) 

➢ Een onderzoeksgroep die niet onafhankelijk is moet dit uitdrukkelijk vermelden bij het door 
hen uitgevoerde onderzoek (disclaimer) 

• Gesponsord door industrie, uitgevoerd door een denktank van een bepaalde ideologische 

strekking, … 
➢ Wetenschappelijke conclusies en adviezen moeten gebaseerd zijn op meerdere onderzoeken, 

van verschillende, bij voorkeur onafhankelijke onderzoeksgroepen 
- Voorbeelden van hoe een ethische invalshoek andere onderzoeksvragen naar voor zal schuiven 
➢ Evolutietheorie vs creationisme, scientology 

➢ Schadelijkheid van tabak 
➢ Wetenschappelijk onderzoek naar de impact van pesticiden (glyfosfaten) 
➢ Wetenschappelijk onderzoek naar effecten van ongelijkheid 

➢ Klimaatsverandering 

• Netwerkautoriteit: het wetenschappelijk onderzoek bij 7 verschillende internationale 

groepen komt voor 97% tot dezelfde bevindingen 
▪ Toch wordt het betwijfeld??? 
▪ Nu zie je hoe een wetenschappelijke besluitvorming ideologisch geweigerd wordt 

➔ Al deze voorbeelden betreffen een kruising tussen exact wetenschappelijk en 
menswetenschappelijk onderzoek 

➔ Hoe meer het over menswetenschappelijk onderzoek gaat (ongelijkheid), hoe groter de 
impact van mens- en maatschappijbeeld, en hoe meer invloed van macht 

➔ De verwachting is dat dit bij exact wetenschappelijk onderzoek (de andere voorbeelden) 

niet het geval zal zijn, maar macht speelt hier ook een rol (zie de 2 krantenartikels die bij 
deze les horen) 

➔ De vraag die te weinig gesteld wordt, is ethisch: welke maatschappij willen we en 

waarom? 

❖ 3.5: VERBAND CULTUUR – MAATSCHAPPIJ   



32 

 

- We hebben cultuur (wetenschap, religie en kunst) als manieren om met existentiële vragen om 
te gaan, en ook om de verhoudingen tussen mensen en de uitwisseling van goederen en 

diensten tussen mensen te regelen 
➢ Wat is het verband tussen die symbolische systemen en een bepaalde maatschappij? 

• Die symbolische systemen kunnen gebruikt worden om een bepaalde maatschappij te 

bestendigen OF de bestaande maatschappelijke orde onderuit halen 
➢ Vb Luther: kritiek op het katholicisme via boekdrukkunst → protestantisme wat zorgde voor een 

compleet andere maatschappij 

➢ Vb associatie experiment: het woord vrijheid voorleggen aan een groep protestanten en aan een 
groep katholieken 

• ‘wat roept dat op?’ 

• Protestanten: idee van verantwoordelijkheid 

• Katholieken: alle remmen los 

➔ Religie die een totaal andere maatschappij heeft gecreëerd 
➢ Vb kunst onder communisme: communistische verheerlijking van de revolutie en het werken 
➢ Vb kunst in de kerk: allemaal verheerlijking van een bepaald maatschappijbeeld 

Les 4: Het spanningsveld tussen individu en maatschappij 

❖ 4.1: DETERMINATIE EN AUTONOMIE 

- Het individu is het onderwerp van de psychologie 

- Er is een onvermijdelijk een spanningsveld tussen het individu en de maatschappij of een groep 
➢ Iedereen maakt deel uit van een groep: er is altijd een spanningsveld tussen datgene wat jij als 

individu verlangt en datgene wat de groep eist of oplegt 

- In welke mate heeft een individu autonomie? Zelf beslissing nemen? Vrijheid? 
➢ Autonomie staat tegenover determinatie 
➢ De organisatie van de maatschappij, de organisatie van de uitwisseling van goederen en diensten 

en de verhoudingen tussen mensen is vrij determinerend → bepaalt wat je als individu kan doen 
en wat je niet kan doen 

➢ De determinatie vanuit de cultuur (kunst, religie en wetenschap) is minder opvallend, maar is er 
wel nog steeds 

• Kracht van het vertoog 

➔ Als we even nadenken over onze omgeving komen we tot de conclusie dat er een vrij 
verregaande vorm van determinatie, van bepaling is → dit is het spanningsveld dat we 
moeten bekijken 

- Het idee van determinatie is eeuwenoud en bestaat in verschillende versies omwille van het 
vertoog dat op dat moment dominant is (ondanks het verschillend vertoog, krijg je steeds 

opnieuw dezelfde problemen) 
➢ Religieus (westers): er is een goddelijke instantie boven ons en op voorhand beslist heeft over 

de mens, want de god is almachtig 

• Predestinatie: de mens is voorbestemd om iets te doen (= determinatie) 

• Specifiek in het Protestantisme is de predestinatieleer veel sterker: wat de mens ook doet, 
het is god die het uiteindelijk beslist 

➔ Probleem: vrije wil? → godsdiensten worstelen hier enorm mee 
➢ Neurologisch: wij zijn ons brein (hedendaagse invulling) 

• Wij beslissen niets zelf, het ligt al vast in onze hersenen op grond van genetische 
determinatie en vroegere leerprocessen 

• Experiment: de beslissing om iets te doen is al een paar seconden voor de bewuste beslissing 

zichtbaar 
➔ Probleem: vrije wil? Verantwoordelijkheid? → als iemand een moord pleegt mag die 

persoon niet veroordeeld worden, want hij heeft zelf niet beslist! 

➢ Filosofisch-psychologisch: binnen de tak van de ontologie bestaat het idee van ‘vervreemding’ 
of aliënatie  

• Iemand heeft een aantal denkbeelden die zijn handelen bepalen die van buitenaf 
opgelegd/opgedrongen zijn 
▪ Niet zijn denkbeelden, en ook geen correcte denkbeelden → daarom is hij vervreemd 
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• Vb: tot en met de Middeleeuwen was iedereen ervan overtuigd dat mensen de facto ongelijk 
waren: adel, boeren en clerus 

▪ Deze standen waren fundamenteel ongelijk en hadden andere maatschappelijke privileges 
▪ Nu zijn we ervan overtuigd dat mensen gelijkwaardig zijn, maar dit is weer aan het 

veranderen  

- Als je kiest voor een van de twee (autonomie of determinatie), heeft dit direct implicaties 
➢ Overtuiging van determinisme: onmacht 

• Dit zie je veel opduiken in mensen die praten over ‘het systeem’: we kunnen er niets aan 

doen 

• Berusting, cynisme 

• Als je je onmachtig voelt, ga je je waardeloos voelen, en om jezelf toch nog een beetje macht 
te geven ga je een zondebok zoeken 

➢ Overtuiging van autonomie: verantwoordelijkheid 

• Mogelijkheid tot verandering, met als gevolg engagement 
➔ De manier waarop we het individu bekijken heeft enorme repercussies voor de manier 

waarop we de verhouding gaan bekijken tussen individu en maatschappij 

❖ 4.2: TRADITIONELE VISIES OP DE VERHOUDING TUSSEN INDIVIDU EN SAMENLEVING 

- Er zijn twee visies op de verhouding tussen mens en maatschappij , die elk op zich vertrekken bij 
een moreel mensbeeld 

➢ Traditionele visie: de mens is moreel slecht, maar onder invloed van de maatschappij 

(opvoeding, onderwijs, wetten) kan hij goed worden, of kan het slechte minstens in toom 
gehouden worden 

• Sluit aan bij cultuurvijandigheid en een vijandigheid tegenover de mens 

• Religie, Christendom: de mens was oorspronkelijk goed voor de zondeval, maar sinds we uit 
het paradijs verbannen zijn gaat het slecht met de mens 

• Thomas Hobbes: leefde in 16e-17e eeuw, een ogenblik waarop Groot-Brittannië wordt 
verscheurd door burgeroorlogen en een religieuze oorlog die decennialang aansleepte 
▪ Hij was de eerste om daar politiek over na te denken; hoe kunnen we een maatschappij 

organiseren opdat het slechte binnen de mens binnen de perken gehouden wordt? 
▪ Hij zag dat elke mens een wolf tegenover andere mensen was: homo homini lupus est 

▪ De burger en religieuze oorlog vloeien voort uit de combinatie van religie en politieke 
fracties → dit gaf Hobbes een paar ideeën 
o Religie moet losstaan van de staat 

o We moeten een Leviathan hebben, een centrale leider die alle macht heeft 
➔ Het politieke antwoord op het slecht in de mens 

• Sigmund Freud: als je het mensenkind laat doen, zal het opgroeien tot iemand die zich 

overgeeft aan seks en agressie 
▪ De mens moet heel sterk ingeperkt worden en strikt opgevoed worden 

• We krijgen vanuit alle drie de visies een pleidooi voor een strenge, maatschappelijke 
autoriteit die tot in het gezin zal doordringen en voor de opvoeding zal zorgen, én de 
uitwisselingen van goederen en diensten en verhoudingen tussen mensen van bovenuit 

regelt 
➢ Hedendaagse visie: de mens is wezenlijk goed, onder invloed van de maatschappij wordt hij 

slecht en verliest hij zijn oorspronkelijk goede kenmerken, hij vervreemdt van zichzelf  

• Als een kind slecht ontwikkelt dan is dat een gevolg van zijn opvoeding 

• Rousseau: begin 18e eeuw met toenemende verstedelijking 

▪ Volgens Rousseau worden mensen moreel verdorven door in de stad te gaan wonen, de 
cultuur en beschaving hebben een slechte invloed op de oorspronkelijk goede inborst 

▪ De nobele wilde 

▪ Het mensenkind wordt geboren met een moreel goede inborst, en die wordt 
tenietgedaan door de opvoeding vanuit het maatschappelijke 

▪ Pleidooi voor een terugkeer naar de natuur 

▪ Vervreemding door ‘modern’ stedelijke samenleving → introductie van de term 
vervreemding 

• Karl Marx: op dit vlak is hij een soort uitvergroting van Rousseau 

- Thomas Hobbes: 
Homo homini 
lupus est 

- Rousseau: edele 
wilde 

- Marx 
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▪ Tijd van industrialisatie, arbeiders in cités, geïndustrialiseerde samenleving → zorgt voor 
een vervreemding (hij neemt het begrip over van Rousseau, maar geeft er een politiek-

economische betekenis aan) 
▪ Door de arbeidsorganisatie is de mens vervreemd geraakt van zijn oorspronkelijke 

gronding 

• Ecologische bewegingen in ’70 (wollige combinatie van Rousseau en Marx): flowerpower en 
terug naar de natuur 

• We vinden telkens hetzelfde idee: de mens is eigenlijk goed, en als hij slecht voor de dag 

komt is dit een effect van de opvoeding en de maatschappij 
➔ Dit discussiëren of de mens goed of slecht is, is duidelijk allemaal onwetenschappelijk 

➔ Als we er op een academische manier over willen nadenken, dan moeten we op zoek gaan 
naar wetenschappelijke argumenten 

- De morele vraag of de mens wezenlijk goed of slecht is, wordt wetenschappelijk de vraag of 

bepaalde neigingen of aandriften ingebakken liggen in de mens 
➢ Ingebakken = evolutionaire en dus biologisch gegrond 
➢ Cruciale vragen ifv de verhouding individu-maatschappij 

• Is er een biologische grond voor moraal? 

• Is die goed of slecht? 

• Wat zijn de implicaties voor de organisatie van uitwisselingen van goeden en diensten en 
de regeling van de verhoudingen tussen mensen? 

❖ 4.3: OUDER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: DE MENS IS SLECHT! 

- Experimenten van Stanley Milgram: ‘leerexperiment’ waarbij de participant de leerkracht speelt, 

en iedere keer als de ‘leerling’/handlanger een fout maakt, moet die een schok toegediend krijgen 
door de leerkracht 

➢ Hoe ver zal de participant gaan in het toedienen van pijn? 

• 65% van de proefpersonen gaan door tot de uiterste grens! 
➢ Proces van Nazi Adolf Eichmann: Hannah Arendt komt tot de conclusie dat Eichmann eigenlijk 

een banale burger is, en geen vreselijk monster 

• Hij volgde simpelweg bevelen 

• ‘de banaliteit van het kwade’ 

➔ Het idee dat iedereen een beul kan zijn wordt door het onderzoek van Milgram aangetoond, 
en krijgt dan ook enorm veel media-aandacht 

➢ Onderzoeker die het onderzoek van Milgram onderzocht heeft: transparantie, protocollen 

opvragen 

• Milgram had 23 opzetten nodig vooraleer hij aan zijn gewenste cijfers kwam! 

• In de proefopzetten verandert hij van alles 

▪ Eerste ingreep: leerling was zichtbaar → leerling in een aparte kamer zetten 
▪ Tweede ingreep: proefleider zichtbaar aanwezig maken en bevelen laten geven (autoriteit 

laten uitstralen) 
▪ Milgram mikt vanaf het begin zoveel mogelijk op media-aandacht 

• Blijkt dat het volledige onderzoek zeer sterk geframed is om de resultaten te bekomen die 

Milgram voor ogen had 
- Experimenten van Philip Zimbardo (1971): Stanford Prison experiment 
➢ Gevangenen en cipiers met uniformen 

• Op de 3e dag moet het experiment gestopt worden omdat het hoe langer, hoe sadistischer 
wordt 

▪ De cipiers beginnen de gevangenen op het randje te folteren 
▪ Vergelijking met Guantanamo Bay 

➢ Het onderzoek van Zimbardo werd nooit gepubliceerd omdat het niet wetenschappelijk 

genoeg was, maar het kreeg wel enorm veel media-aandacht 
➢ Onderzoek van het onderzoek:  

• Zimbardo is nog meer mediageil dan Milgram 

• Nog meer framing dan bij Milgram 
➢ Replicatie van het onderzoek van Zimbardo zonder framing: proefleiders geven géén duidelijke 

instructies, ze observeren vooral 

• Geen resultaten, niets noemenswaardigs gebeurde 

- Stanley Milgram 

experimenten 
- Philip Zimbardo 

experimenten 

- Lebon: 
psychologie de la 
foule 

- Freud: massen-
psychologie und 

Ich-Analyse 
- Muzaref Sherif: 

Robber’s cave 

study 
- Lord of the flies 

van R Golding 
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• Degene die de rol van cipier hadden gedroegen zich redelijk menselijk 

• Het wordt in 10 A1-journals gepubliceerd, maar krijgt heel weinig media-aandacht 

➔ We willen in de pers lezen over rampen, dat de mens slecht is, alles wat ons pessimistisch 
maakt 

➢ Volgend hoofdstuk: identiteitsconstructie 

• De proefleider neemt heel sterk de positie van de spiegelende Ander in 

• Hij geeft uitdrukkelijk identiteitsverlenende boodschappen 

• 1/3 deelnemers identificeren zich uitdrukkelijk met de verwachting, 1/3 deelnemers 

uitdrukkelijk niet en maken een eigen keuze 
- Concluderend uit deze onderzoeken 

➢ De omgeving is zeer dwingend en kan mensen brengen tot sadistisch-agressief gedrag 
➢ ‘omgeving’ komt grotendeels neer op de proefleider, wiens verwachtingen  zeer 

determinerend zijn 

• Het effect van de proefopzet staat of valt met de figuur van de leider 
➢ Manipulatie van de proefopzet is nodig om mensen te overtuigen om in te gaan wat ze 

spontaan zouden doen 

• ‘leerlingen’ van Milgram zijn niet zichtbaar, de proefleider wel in witte labojas 

• ‘gevangenen’ van Zimbardo worden zoveel mogelijk ontmenselijkt (nummer ipv naam, 
uniformen, …) 

➢ Indien er geen manipulatie aan te pas komt, dan zijn de reacties grotendeels humaan 
➢ Zelfs bij verregaande manipulatie is er steeds een minderheid die een eigen keuze maakt en 

weigert mee te gaan in een immorele richting 

• Ongeveer 1/3 
- Parenthesis: het belang van de leider 

➢ Je ziet heel vaak een positieve visie op een leider 

• Hobbes: welwillende dictator, de Leviathan die alle macht heeft 
▪ Maar die dictator moet door het volk aangeduid worden en moet kunnen afgezet worden 

wanneer die tegengaat tegen de wil van het volk 

• Lebon: boek over het gevaarlijke van een revolutionaire massa ‘psychologie de la foule’ 

▪ Massa’s die leiderloos zijn: gevaarlijk monster waarbij het individu en het individuele 
beslissingsrechts verdwijnt 

• Freud: neemt het uitgangspunt van Lebon en Weber 

▪ De massa moet een leider hebben: massenpsychologie und Ich-Analyse 

• Weber: charismatische leider is iemand die het volk in de goede richting stuurt 
➢ In de realiteit: 

• Robespierre, Stalin, Hitler, Orban, Trump, Mao, … 

• Je moet je niet de vraag stellen hoe je dergelijke figuren kan verwijderen, maar hoe komt het 

dat ze aan de macht kunnen komen? 
▪ Er is een bepaalde maatschappelijke inbedding dat de tijd een dergelijk figuur gaat 

produceren 

• Een leider functioneert binnen een bepaalde organisatiestructuur 
▪ Top-down: klassieke leider 
▪ Horizontaal: hedendaagse coachende leider 

- Robber’s cave study van Muzaref Sherif: jongens van 11 worden naar een zomerkamp gestuurd 
en in 2 groepjes gedeeld 

➢ Ze worden competitief tegenover elkaar uitgespeeld: zero-sum-game → degene die wint krijgt 
alles en de ander krijgt niets 

➢ Elke groep ontwikkelt eigen kenmerken (tot taalgebruik toe) en geven zichzelf een naam 

• Ze worden vijandig en agressief tegenover elkaar 
➢ Op het einde installeren de onderzoekers een gemeenschappelijk probleem dat de 2 groepen 

samen moeten oplossen, en de daarbij aansluitende samenwerking zorgt ervoor dat het conflict 

verdwijnt 
➔ Besluit: bevestiging van een populaire opvatting: zelfs kinderen zijn van nature agressief, 

zeker in groep tegenover andere groep 
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➔ Zie roman Lord of the flies van R Golding: op grond van een ongeluk komen een groep 
kinderen alleen terecht op een verlaten eiland, waarbij binnen de kortste keren 2 groepen 

ontstaan en de kinderen elkaar op het randje na uitmoorden 
➢ Onderzoek van het onderzoek: het is ook geframed 

• De onderzoeksresultaten zijn pas bekomen bij de 3e versie 

▪ Voorafgaand onderzoek mislukte: het leverde niet het gewenste resultaat op, om dat de 
twee groepen te goed bevriend raakten en omdat ze ontdekten dat ze door de 
volwassenen gemanipuleerd werden 

▪ Er moesten een aantal randvoorwaarden voldaan worden  

• De spontane reactie is samenwerking, de proefleiders moeten de groepen uitdrukkelijk 

manipuleren om ze vijandig-agressief te maken 

• Een gemeenschappelijk probleem en het zoeken naar een oplossing brengt de twee groepen 
weer samen → bevestigt het spontane gedrag 

- Besluit: deze onderzoekers bevestigen wat ze op voorhand al dachten te weten 
➢ Ze halen het konijn uit de hoed zoals de gemeenschap verwacht: de dominante verwachting is 

dat de mens slecht is, en dit wordt ‘wetenschappelijk’ bevestigt 

➔ Niet enkel een cultuurvijandigheid, maar ook een vijandigheid tegenover de mens (de 
ander) 

➢ De gecorrigeerde besluiten zijn een flink stuk genuanceerder en laten eerder een positief 
mensbeeld uitschijnen, naast een duidelijke impact van groepsdruk en leider 

➢ Het lijkt alsof we onszelf slecht MOETEN vinden, die opvatting krijgt het meest belangstelling 

en wordt uitvergroot door de media 

❖ 4.4: RECENT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: DE MENS IS ZOWEL ‘GOED’ ALS ‘SLECHT’ 

- Boek van Paul Bloom: Just babies; The origin of good and evil (2013) 
➢ Ontwikkelingspsychologisch onderzoek met baby’s en peuters: op dit ogenblik zijn er nog heel 

weinig leerprocessen, weinig impact van opvoeding 

• Hoe jonger het kind, hoe geringer die invloeden, en dus hoe meer je kan aannemen dat 

datgene wat we waarnemen evolutionair meegegeven is 

• Resultaten 
▪ Moreel besef: vriendelijke vs wreedaardige reacties kunnen onderscheiden 

▪ Empathie en medelijden: pijn van anderen kunnen voelen en willen stoppen 
▪ Walging als evolutionaire tegenhanger van empathie 
▪ Rudimentair besef van eerlijkheid, met accent op een billijke verdeling van wat 

voorhanden is (wie meest inspanning gedaan heeft, krijgt het meest) 
▪ Rudimentair besef van rechtvaardigheid: goed gedrag moet beloond worden, slecht 

gedrag bestraft 

• Hoe ouder het kind wordt, hoe meer de omgeving een impact heeft, en hoe meer verschillen 
we beginnen zien 

▪ De omgeving is dus wel heel bepalend 
➢ Onderzoek bij heel jonge kinderen: (onder 3j) 

• Baby’s van 3m een filmpje tonen van een bewegende vorm (met ogen) die een andere vorm 

de heuvel op helpt, en keren zich af van de figuur die een andere naar beneden duwt 
▪ Baby’s houden niet van de figuur die de andere figuren naar beneden duwt! 

• Eenjarige observators van een poppenshow zullen een ‘goede’ pop (die de bal teruggooit) 
belonen en de ‘slechte’ pop bestraffen (die de bal voor zich houdt) 

• Peuters van 16m kiezen voor een ‘rechtvaardige’ beerknuffel en niet voor een 

‘onrechtvaardige’ leeuw 

• Peuters van 1.5j oud troosten huilende leeftijdsgenootjes, helpen onhandige mensen dingen 
oprapen en houden een deur open 

• Driejarigen protesteren wanneer leeftijdsgenootjes de spelregels niet volgen en kunnen zelfs 
actief tussenkomen wanneer een kind iets steelt of stukmaakt van een ander kind 

➢ Onderzoek bij oudere kinderen: (boven 3j: toenemend effect van de omgeving) 

• Hoe ouder het kind, des te belangrijker de blik van de ander (= sociale controle)  
▪ Bij peuters is dit niet het geval 

▪ Indien er geen sociale controle is, dan zijn er meer egoïstische reactie 

- Paul Bloom: Just 
babies. The origin 

of good and evil 
- Black Mirror: Men 

Against Fire 

(aflevering) 
- Beecher: de hut 

van oom Tom 
- Charles Dickens: 

Oliver Twist 
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• Hoe ouder het kind, des te belangrijker de ingroup: kinderen reageren vooral helpend en 
zorgend bij mensen die ze herkennen als lid van hun sociale kring 

▪ Tov onbekenden staan ze onverschillig of zelfs afwijzend 
➔ Er is op vrij vroege leeftijd een besef van wie tot jouw groep behoort en wie niet: heeft 

effect op de verdeling van goederen en diensten → je deelt met wie behoort tot jouw groep 

• Belangrijk criterium voor de ingroup: de bekendheid en de taal 
▪ Vb Amerikaans onderzoek naar racisme: speelt huidskleur een rol voor de incrowd? 

Maken kinderen een selectie op grond van de huidskleur?  

o Kinderen die opgroeien in een multi-etnische omgeving zien dat niet meer, daar is 
huidskleur geen criterium 

o Kinderen die opgroeien in een eenkleurige omgeving zien wel dat iemand een andere 
kleur heeft, maar ze kennen daar geen betekenis aan toe → de betekenis komt vanuit 
de omgeving 

o De racistische betekenis van huidskleuren worden aangeleerd door volwassenen 
▪ De eigen taal en zelf het eigen accent in de taal is vrij decisief 

o Baby’s leren het taaleigene herkennen van de ouders: een West-Vlaamse peuter 

hoort het verschil met een Oost-Vlaams accent 
o Kinderen maken op grond van de taal een onderscheid tussen de ingroup en de 

outgroup 
o De betekenis die eraan gegeven wordt is cultureel bepaald 

• Besluit: eigen taal is al zeer vroeg een basis voor het onderscheid tussen wij en zij  

▪ De betekenis die wordt toegekend aan ‘vreemd’ of ‘anders’ hangt voor een flink stuk af 
van de omgeving 

▪ Racisme op grond van huidskleur is géén aangeboren reactie 

➢ Conclusie: het belang van groepen stijgt met de leeftijd 

• Druk tot conformiteit aan de groepsidentiteit 

• Neiging om eigen groep als beter te zien en te bevoordelen (en de andere groep te zien als 
anders en slecht) 

➢ De criteria waarop het onderscheid tussen groepen gemaakt wordt, kunnen zeer arbitrair zijn 

(tot zelfs op toevalsbasis) 

• Kan heel gemakkelijk gemanipuleerd worden 

• We hebben de illusie dat we autonoom zijn 

▪ Maar om autonoom te kunnen zijn, moet je minstens die manipulatietechnieken 
doorzien 

- Een veel ouder onderzoek: onderzoek met gekleurde en blanke kinderen waarbij ze kunnen kiezen 
tussen bepaalde poppen 

➢ Zwarte kinderen kiezen systematisch blanke poppen: ze beschrijven die als beter 

• De zwarte poppen schrijven ze slechte kenmerken toe 

• Op dit punt is het onderwijs nog compleet gesegregeerd 
➢ Door de segregatie gaan kinderen negatief naar zichzelf kijken 

➢ Een cultureel dominant vertoog vormt een op racisme gebaseerd zelfbeeld 
➔ Obv dit onderzoek wordt gesegregeerd onderwijs verboden 

- Onderzoek toont aan dat groepsvorming zeer gemakkelijk te manipuleren is 
➢ Groepsmanipulatie gaat als volgt te werk: 

• Een groep definiëren als ‘niet ons’, een categorie creëren waar er geen is (een heterogene 

groep definiëren als homogeen) 
▪ Als je hierin slaagt, komt de evolutionaire reflex dat de andere groep minder is, en de 

ingroup beter is 

▪ Vb Joodse vervolging in West-Europa: ze waren zeer goed geïntegreerd en geseculariseerd 
o Het was moeilijk om deze te herkennen, wat een probleem vormde voor Hitler 

o Hoe kan je een categorie maken van mensen die tussen de groep leven? 
o Je plakt ze een Jodenster op → zo maak je een zichtbare categorie van een 

onzichtbare categorie 

▪ Vb vandaag de dag categoriseren we op een meer abstracte manier: vluchtelingen worden 
allemaal in 1 groep gevoegd 
o Of de allochtone bevolking 
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▪ We hebben zo een aantal groepen en categorieën: langdurig zieken, langdurig werklozen 
➔ De eerste belangrijke vorm van manipulatie: het creëren van groepen (van mensen) waar 

er eigenlijk ontzettend veel verschillen zijn 

• De groep/categorie wordt beschreven als slecht, als walgelijk 
▪ Vb Nazi Duitsland: Joden worden vergeleken met ongedierte om walging te installeren 

▪ Experimenteel onderzoek: walging is evolutionair ingebouwd bij ons 
o Deze reactie heeft te maken met het willen vermijden van bedorven voedsel 
o Als er bij eens walging wordt opgeroepen gaan we afstand nemen en veroordelend 

optreden 
o In een rechtszaal een geur van scheten in de kamer aanbrengen: daar grijpt een 

proces plaats en een uitspraak wordt gedaan → veel strengere straffen worden 
uitgesproken 

o Het morele oordeel wordt opeens veel strenger 

▪ Vb dit is de manier waarop homoseksuelen decennialang weggezet werden als walgelijk 
▪ Vb dit is de manier waarop interraciale huwelijken weggezet werden als walgelijk 

▪ Vb Black Mirror: Men Against Fire → relevant voor deze les, realiteit is veel erger dan 
fictie 

• Het bemoeilijken, desgevallend onmogelijk maken van direct contact 

▪ Door direct contact onmogelijk te maken krijg je segregatie, en dat vergroot de 
karikaturen van de categorie/groep 

▪ Afstand tov een ander maakt agressie veel gemakkelijker (vb sociale media: daar wordt er 

veel bagger op gegooid; experimenten van Milgram) 
o Ook aanwezig in de nieuwe vorm van oorlogsvoering: we gebruiken drones ipv echte 

mensen → afstand creëert agressie! 
- Als je categoriale wegneemt en in die categorie terug mensen ziet, kan het omgekeerde ook 
➢ Vb boek van Beecher: de hut van oom Tom 

• Schetst een rooskleurig beeld van hoe een zwarte slaaf moet leven in het Amerika, maar los 
daarvan heeft het natiewijd geholpen om slavernij te verbieden omdat het de lezer dichter bij 
het leven van een slaaf brengt 

➢ Vb boek van Charles Dickens: Oliver Twist 

• Industrialisatie: Oliver Twist had een enorm effect op de afschaffing van kinderarbeid 

▪ Fictie heeft een effect op een andere fictie! 
- Besluit van Bloom: “we create the environments that can transform an only partially moral baby 

into a very moral adult” 

➢ Rousseau zat dichter bij de realiteit dan Hobbes 

❖ 4.5: ONDERZOEK EVOLUTIONAIRE BIOLOGIE 

- Frans de Waal: gedragsbioloog uit Nederland die als een van de eersten onderzoek heeft gedaan 
naar affect/emoties bij dieren 

➢ Hij werd systematisch weggelachen door psychologen 
➢ Populaire overtuiging: zoogdieren en zeker primaten zijn egoïstisch-agressief (beeld dat we 

hebben over de natuur, over onszelf, …) 

• Primaten zijn enkel uit op eigen voordeel: survival of the strongest (niet fittest! Dat is niet wat 
Darwin bedoelde) 

• Onze biologisch onderbouw maakt ons ‘slecht’, en een culturele bovenbouw maakt ons 
‘goed’ 
▪ Wanneer we moreel correct handelen, doen we dat ondanks onze natuurlijke aanleg en 

dankzij onze opvoeding die ons inperkt 

• De hedendaagse opvatting is dat als dit onze biologie/aard is, dat moeten we dit maar laten 
gebeuren, want als we er tegenin gaan dan is dat tegennatuurlijk 

▪ De competitie die daaruit vleoit is goed voor iedereen, wie dat niet wil zijn is naïef 
➢ Frans de Waal corrigeert dit beeld: de wetenschap weerlegt de stelling dat er bij primaten een 

aangeboren agressief egoïsme domineert 

• Hij kijkt naar het gedrag: meer overtuigend dan data uit de psychologie 
▪ Primaten vertonen prosociaal gedrag en ze zijn perfect in staat tot empathie (dit vind je 

ook bij koeien) 
▪ Dieren kunnen toch wat wij ook kunnen (is er dan nog sprake van de scala naturae?) 

- Frans de Waal 
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• Delen met groepsgenoten (ook als die geen familie zijn) gebeurt spontaan 

• Wie zich het meest inspant, heeft recht op de grootste beloning 

• Een ongelijke verloning voor hetzelfde werk lokt zwaar protest uit, zelfs tot het weigeren van 
de niet-billijke verloning 

➢ De Waal toonde hij 2 dingen aan: 

• Observatie: de individuen die tot dezelfde groep behoren vertonen 2 verschillende 
gedragsclusters 
▪ De eerste gedragscluster is gericht op samenwerking, delen, groep, solidariteit 

▪ De tweede gedragscluster is gericht op egoïsme, informatie en voedsel achterhouden 

• Manipulatie van de omgeving: afhankelijk van de manier waarop de omgeving 

gemanipuleerd wordt kan eenzelfde groep egoïstisch of prosociaal worden 
➔ Wij zijn de enige aap in staat om de eigen omgeving te manipuleren: we kunnen het dus 

manipuleren in de richting van egoïsme of prosociaal zijn 

➢ Is de mens nu slecht of goed? Zijn er biologische gronden voor de moraal? 

• Men ging er heel lang vanuit dat moraal vanboven kwam (van god) 

• Darwin toont wetenschappelijk aan dat kenmerken van een soort verworven worden in 

functie van overleving 
▪ Leidt tot sociaal Darwinisme: survival of the fittest doet zich ook voor op het niveau van 

de volkeren (intellectueel en moreel minderwaardige primitieven zijn ondergeschikt aan 

de superieure blanken) → op grond van de biologische superioriteit mogen de hogere 
rassen de lagere rassen uitbuiten 

▪ Hier ontstond het idee dat moraal biologisch gegrond is (uit een foutieve lezing van 
Darwin) 

• Na de tweede wereldoorlog voelt heel Europa zich enorm schuldig over het racisme en de 

vreselijke daden van het kolonialisme 
▪ Leidt tot de VERBIEDING van het idee dat moraal biologisch gegrond kan zijn 

▪ Moraal en ethiek zijn een effect van opvoeding 

• Nu komt De Waal op de proppen met onderzoek naar dieren: hij bewijst dat er morele 
gronden zijn in de biologie 

▪ Sociale zoogdieren zijn prosociaal, ze kunnen niet tegen ongelijkheid, ze hebben empathie 
→ heeft niets te maken met ratio of religie 

➔ De grond van moraal kunnen we vinden in evolutionaire biologie, maar het is de omgeving 

die bepaalt welke morele kenmerken er dominant naar buiten treden 
- Parenthesis: welke evolutionaire kenmerken bij de homo sapiens zijn belang voor het 

maatschappelijke? 
➢ Tricky vraag omwille van het mogelijk misbruik ‘dit is natuurlijk en dus goed’ 
➢ De evolutionaire achtergrond duwt de mens in een bepaalde richting: wij zijn sociale 

zoogdieren, geen solitaire 

• We hebben de groep nodig 

• Als we peuters straffen, dan zetten we ze in de hoek → uitsluiting! Sociale dieren vinden dit 

verschrikkelijk 
➢ We hebben een maatschappij die ons continu als individu bombardeert: dit is ziekmakend want 

wij hebben de groep nodig 

• Voornaamste probleem vandaag de dag is eenzaamheid 
▪ Er is een zeer grote vorm van sociaal wantrouwen dat we zelf geïnstalleerd hebben 

➔ Mooi voorbeeld van hoe een biologische ondergrond een effect heeft op een 
maatschappelijke organisatie 

➢ Nog een voorbeeld: het incestverbod vind je ook bij dieren in het wild 

➢ Een derde voorbeeld: de vraag of de mens behoort tot de monogame of polygame diersoorten 

• Wij zijn cultuurlijk monogaam en we hebben het daar zeer lastig mee 

❖ 4.6: ANTROPOLOGISCH ONDERZOEK 

- Historische antropologie: welke kenmerken vertoont de mens afhankelijk van de 

samenlevingsvorm? 
➢ Belangrijkste onderscheid: jager-verzamelaar vs sedentair 

• Bij de jager-verzamelaars ontbreekt competitie en hiërarchie 

• Sedentaire samenlevingen hebben bezit, competitie en hiërarchie 

- Gen-cultuur co-

evolutie 
- Separatieangst 
- Intrusieangst  
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- Onderzoek in China: rijst- vs graancultuur afhankelijk van aan welke kant van de rivier  
➢ De teelt van rijst is volledig anders dan die van graan 

• Bij rijst MOET je samenwerken omdat het zodanig arbeidsintensief is 

• Graan is gemakkelijker en kan gedaan worden met één gezin 
➢ Dit creëert een experimentele situatie: welke effecten hebben deze manieren van telen op de 

identiteit van de mensen die daar wonen en werken? 

• De graancultuur mensen lijken zeer goed op Westerlingen: analytisch, individualisme, hogere 
echtscheidingscijfers 

• De rijstcultuur mensen denken en gedragen zich anders: holistisch, interafhankelijk, 
conflictvermijdend, lagere echtscheidingscijfers 

➢ Dezelfde onderzoekers hebben dezelfde testen gedaan bij mensen die al een aantal generaties 
niets meer te maken hebben met landbouw 

• Ze vertonen dezelfde kenmerken: de rijst- of graancultuur wordt doorgegeven 

➔ Prachtig voorbeeld van hoe een omgeving bepaalde psychologische kenmerken gaat 
uitlokken en een bepaalde duurzaamheid hebben 

➔ Dit noemt gen-cultuur co-evolutie: gezamenlijk evolueren van genen én cultuur 

➢ Dit benoemt men ook als nicheconstructie: verandering van hun omgeving in het voordeel van 
de soort (vb bevers bouwen dammen) 

• Dit gedrag is aangeleerd (ook voor bevers) 

• Wij beïnvloeden onze omgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook ons 

• Het is nooit een zaak van nature of nurture, het is altijd beide! 

- We kunnen hier 2 basistendensen beschrijven die te maken hebben met het spanningsveld 
tussen groep en individu 

➢ We willen allemaal heel graag deel uitmaken van de groep 

• Logisch: we zijn sociale zoogdieren 

• Separatieangst: het kind dat zich verlaten voelt, de volwassene die gedumpt wordt 
➢ We willen ook apart staan van de groep, los staan van de groep 

• Intrusieangst: de ander die te dicht komt 
➔ Dit zijn de twee basisangsten 

➔ Alles gaat altijd om angst! 

❖ CONCLUSIES GEBASEERD OP VERSCHILLENDE ONDERZOEKSDOMEINEN 

- Er is een evolutionaire grond voor moreel gedrag: de basis is eerder positief  
➢ Omgeving en opvoeding werken daarop in, waarbij groepsvorming erg belangrijk is (uitsluiting is 

een straf) 
➢ Sociale controle en groepsdruk kunnen zowel moreel als immoreel gedrag sterk bevorderen 
➢ Als individu blijven we een keuze hebben 

- Gedragsbiologisch en psychologisch onderzoek tonen aan dat redeneren itv ofwel maatschappij, 
ofwel biologie volledig achterhaald is 

➢ Er is geen nature of nurture: het is een geheel 
- Er zijn twee basistendsen in klassiek antropologisch-filosofische visies 
➢ Aantrekking en afstoting, als basiskrachten in het universum 

• Philotes en Neikos (liefde en strijd) van Empedocles: basiselementen worden voortdurend 
gemengd en gesplitst 

• Eros en Thanatos van Freud: liefde is gericht op versmelting in steeds grotere gehelen, haat is 

gericht op splitsing in steeds kleinere stukken 
➔ Ondanks hun antagonisme treden ze steeds gemengd op 

➢ Deze twee tendensen vinden we zowel maatschappelijk als individueel terug 

• Maatschappelijk: vorming van ingroup, uitsluiting van de ‘ander’ 

• Individueel: identiteit is gebaseerd op identificatie (samenvallen met) en separatie (afstand 

nemen van) 
➢ Deze twee processen wijzen op een verdeeldheid: zowel bij groepen, als tussen groep en 

individu, als intern in de individuele identiteit 

• Groepen: fusies en splitsingen 

• Individu en groep: erbij willen horen vs autonoom willen zijn 

• Individu: willen samenvallen met bepaalde beelden vs willen afstand houden van andere 

➢ Dit geeft een dubbel motief: 

- Empedocles: 
Philotes en Neikos 

- Freud: Eros en 
Thanatos 



41 

 

• Erbij willen horen, en daarom willen beantwoorden aan het verlangen van de ander (de norm 
van de groep, het vertoog) op grond van separatieangst 

• Autonoom willen zijn, eigen verlangen verlangen, op grond van de intrusieangst 
➔ Dit leidt ons tot de vraag naar identiteit 

Hoofdstuk 5: Identiteit: vervreemding versus authenticiteit 

❖ 5.1: VERVREEMDING 

- Ik ben fake, dit ben ik niet, ik geraak niet bij mezelf, ik weet niet wat ik zelf verlang 
➢ Vervreemding: een centraal begrip in de filosofie (aliënatie) 

• Filosofie: Rousseau, Hegel, Kierkegaard, Heidegger 

• Politiek: Marx 

• Psychoanalyse: freudomarxisme (Marcuse) 
➢ Aliënatie als ontologisch probleem, aansluitend bij dé filosofische vraag: wie ben ik? 

• De vraag roept angst op: misschien ben ik niet wie ik had kunnen worden? 
- Het woord vervreemding roept duidelijk iets negatiefs op 

➢ Een vervreemde identiteit is niet oorspronkelijke of goede identiteit 

• Dit is een centraal idee dat je bij al die bovengenoemde auteurs vindt (behalve bij Hegel die 
daar een positieve invulling aan geeft) 

➢ De identiteit van de mens is vervreemd op grond van een negatieve, externe beïnvloeding →  
door de maatschappij (religieus, ideologisch en economisch) 

• De filosofische auteurs verschillen in de accenten van die externe beïnvloeding 

• Sociaal-diagnostisch begrip van aard 
➢ In de redenering over identiteit schuilt er uitdrukkelijk een verschil en een verdeeldheid 

• Verschil tussen wie ik nu ben en wie ik in de kern ben (wie ik vroeger was of wie ik had 
kunnen worden) 
▪ Een kloof tussen wie ik ben en wie ik had kunnen zijn 

▪ Verhouding tussen het actuele en datgene dat zou kunnen komen of er ooit was 
➔ Het tegenovergestelde begrip van vervreemding is dus authenticiteit 

➢ De oorzaak van dat verschil: een belemmerende invloed van buitenaf 

• Vervreemding, als negatief proces ingaand tegen authenticiteit 

• Dit idee gaat terug op Rousseau: 
▪ De mens bezit een oorspronkelijke, natuurlijke, goede kern 

▪ De verstedelijkte cultuur heeft hem daarvan vervreemd 
- Opmerkingen bij het woord vervreemding: 

➢ Vervreemding bevat altijd een morele connotatie 

• Er bestaat een ‘betere’ en een ‘slechtere’ versie van mezelf 
▪ Die slechtere versie van jezelf is een gevolg van de buitenwereld 

▪ Meeste mensen volgen deze redenering 

• De ontologisch steeds terugkerende vraag is deze naar een objectieve grond om het 
onderscheid te kunnen maken tussen vervreemd en authentiek, tussen slechter en beter 

▪ Over welke objectieve criteria beschikken we om het verschil te kunnen maken tussen 
de goede en slechte versie van mezelf? 

▪ Welke criteria bestaan om een authentieke identiteit en een vervreemde identiteit te 
beschrijven? 

➢ De vraag naar een objectieve grond is des te belangrijker omdat vervreemding niet altijd 

bewust ervaren wordt 

• De invloed van de buitenwereld is zo dwingend dat de persoon dat overgenomen heeft 
buiten zijn weten om 

➢ In het geval iemand vervreemd is zonder dat hij het beseft, wordt de ‘diagnose’ door iemands 
anders gemaakt, wiens moreel oordeel op een objectieve grond zou berusten, en wordt de 

verandering in de ‘juiste’ richting gestuurd 

• Dit betekent dat een derde instantie gaat beslissen over of je al dan niet vervreemd bent en 
meteen ook over de noodzaak om die vervreemding aan te pakken 

▪ Zeer riskante redenering 
- Bekende toepassing van vervreemding: Karl Marx 
➢ De proletariër is zich niet bewust van zijn vervreemding in en door het kapitalisme 

- Vervreemding  
- Freudomarxisme  
- Marx: vals 

bewustzijn 
- Culturele revolutie 

in China (Mao) 

- Aristoteles: telos 
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• Vals bewustzijn: de man of vrouw geeft een bepaalde invulling aan zijn identiteit, denkt dat 
dat de juiste invulling, en beseft niet dat die invulling een effect is van vervreemding 

➢ De remedie volgens Marx: alles wat kan bijdragen tot de volksverheffing 

• Onderwijs, klassenbewustzijn als poging tot het opheffen van dit vals bewustzijn in de 
proletariër  

▪ Vb de vooruit in Gent werd opgericht als een instantie om de arbeiders scholing te geven 
➢ Dit betekent opnieuw dat een derde gaat beslissen over mijn identiteit 

• De criteria voor vervreemding zijn onduidelijk, ze zijn ethisch en ideologisch, maar niet hard 

te maken 
➔ Scholing lijkt een goede zaak, maar dit opheffen van vervreemding is niet overal altijd even 

goed gelopen 
- Er zijn ook voorbeelden van een poging tot het opheffen van vervreemding terug te vinden in 

China: culturele revolutie 67-77 

➢ Al de intellectuelen hadden een vals bewustzijn, dus ze werden en masse gedeporteerd naar het 
platteland om te werken (en waar ze ook vaak zijn gestorven) 

➢ Het is weer hetzelfde mechanisme: een derde beslist wat de juiste en de foute identiteit is, en 

gaat ze heropvoeden 
- Hedendaags voorbeeld: er staan 2 groepen tegenover elkaar 

➢ We nemen de groep bij ons die nauwelijks geletterd zijn, enkel fake newssites lezen, racistische 
uitspraken doen en stemmen voor ultaracistische partijen 

• Die groep wordt door heel veel hoogopgeleiden als vervreemd beschouwd worden omdat ze 

enkel de foute informatie krijgen 
▪ Vb Brexit: een groep maakt de foute beslissing omdat ze de foute informatie gekregen 

hebben die regelrecht tegen hun belangen ingaat 

➢ We nemen de andere groep: bakfiets, yoga, klimaatprotesten, havermout drinken, intellectueel 

• Volgens de eerste groep is deze groep vervreemd, want ze leven niet in de echte wereld en 

halen informatie uit selectieve nieuwsbronnen 
➢ Wat is nu de objectieve grond om te beslissen wie vervreemd is en wie niet? 

• Beide groepen zullen hetzelfde beweren over de andere groep 

- We kunnen dezelfde redenering toepassen bij psychodiagnostiek: wie beslist er wie er normaal is, 
en wie beslist er wie er gestoord is? 

➢ Wat is een normale identiteit? 

➢ Het verband is niet toevallig: een psychiatrische stoornis in de 19e eeuw noemde een aliënatie, 
en de psychiater noemde een aliënist 

➢ Psychotherapie moet een persoon helpen om afstand te nemen van een false belief en tot een 
juistere versie van zichzelf te komen 

- Voorafgaand aan deze redeneringen ligt er een bepaalde ontologische aanname dat de mens een 

oorspronkelijke identiteit bezit 
➢ Daartegenover staat de aanname dat een baby een onbeschreven blad papier is: de identiteit 

wordt volledig ingevuld door de omgeving 

➢ De discussie tussen nature en nurture 
➢ Afhankelijk van de benadering die je volgt krijg je een volledig andere invulling 

• Oorspronkelijke identiteit: hoe wordt die besmet en hoe kunnen we het authentieke 
vrijwaren? 

• Tabula rasa: als identiteit grotendeels bepaald wordt door de buitenwereld, in welke mate 

kan ik dan nog keuzes maken, over welke autonomie beschik ik dan nog? 
- Hedendaagse wetenschappelijk onderbouwde visie 
➢ Er is geen oorspronkelijke psychologische identiteit 

• Vb wolfskinderen en adoptiekinderen: een kind dat geboren wordt in Afrika maar 
geadopteerd wordt door een familie in Gent zal opgroeien als Gentenaar en onze cultuur in 

zich dragen 

• Vb genderidentiteit: iemand kan geboren worden als vrouwelijk organisme, maar dat moet 
nog een vrouwelijke identiteit ontwikkelen → hangt af van de cultuur waarin je opgroeit 

➢ Er liggen een aantal potenties vast, evolutionair-biologisch, maar die komen slechts tot uiting 
door interactie met omgeving 
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• Verschuiving van het probleem: er is geen oorspronkelijke identiteit, maar potentiële 
mogelijkheden 

• Het merendeel van ons is hiermee eens, maar als je een dergelijke redenering hanteert, 
neem je aan dat het doel van een organisme het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van die 
potenties is 

▪ Als die mogelijkheden zich niet ontwikkelen (door externe omstandigheden), dan spreken 
we over gemiste kansen 

▪ Aanname: er is een automatische gerichtheid om tot een soort zelfrealisatie te komen 

➔ Aliënatiebegrip krijgt een nieuwe invulling 
➔ Eerst hadden we een oorspronkelijke identiteit waar afbreuk aan gedaan kon worden via 

vervreemding 
➔ We gaan niet langer uit van die oorspronkelijke identiteit, maar we blijven het begrip van 

vervreemding behouden 

- De invulling van ‘vervreemding’ wordt vervangen 
➢ Eerst: er bestaat een oorspronkelijke identiteit waar afbreuk aan gedaan wordt via vervreemding 

• Aanname: er bestaat zoiets als een oorspronkelijke identiteit? 

➢ Nu: een organisme heeft biologische potenties die gemist kunnen worden via vervreemding 

• Aanname: een organisme streeft altijd naar zelfrealisatie? 

• Dit idee vinden we terug bij Aristoteles: elk levend organisme bevat een telos (een 
ingebakken doel: teleologie) 
▪ Sedert Darwin is elke redenering in teleologische termen onwetenschappelijk geworden 

▪ Intuïtief gaan we er allemaal vanuit dat een organisme een aantal potenties heeft en die 
wilt realiseren, maar Darwin zegt van niet 

• Zelfrealisatie vandaag de dag sluit heel mooi aan bij het huidige vertoog: we moeten ons zo 

optimaal mogelijk realiseren 
▪ Dit is een vervreemdende boodschap!! 

▪ Mensen zijn zo hard bezig met zichzelf te realiseren dat ze er uiteindelijk aan kapotgaan, 
dit is vervreemding 

▪ Wanneer iemand een optimale zelfrealisatie als doel stelt, is dat op zich al een effect van 

een cultuur die een dergelijk ideaal voorhoudt: in die zin kan zelfrealisatie ZELF een 
illustratie van vervreemding zijn! 

- Wat is de formele structuur die in al deze redeneringen aanwezig blijft? 

➢ Opvallend in deze redenering: bevat een dubbele verhouding 

• Verhouding van ik tegenover de buitenwereld 

▪ De buitenwereld die slecht kan zijn, die mijn identiteit de verkeerde richting kan uitsturen, 
zelf zonder dat ik dit weet (vals bewustzijn) 

• Verhouding van ik tegenover mezelf 

▪ De ervaring dat ik ‘fake’ ben, het idee dat ik niet goed weet wat ik verlang 
▪ Een interne verhouding van ik tegenover mezelf 

➢ We botsen op het meest fundamentele: de interne verdeeldheid! 

• Ik tegenover mezelf, ik tegenover de buitenwereld, ik tegenover de ander 

• De interne verdeeldheid is de mogelijkheidsvoorwaarde om te kunnen nadenken over 

jezelf 
▪ Om een zelfreflectie te hebben: ik kijk naar mezelf en denk na over wie ik ben 
▪ Elke vorm van kennisverwerving berust op reflectie 

▪ Als je samenvalt met jezelf kan je niet nadenken over jezelf, als je samenvalt met de 
buitenwereld kan je niet nadenken over de buitenwereld 

• Deze verdeeldheid is zeer fundamenteel: het belangrijkste ontologische kenmerk 

- Zelfreflectie is natuurlijk ook iets wat zeer centraal staat in psychotherapie 
➢ Nadenken over zichzelf op grond dat men niet zo tevreden is met zichzelf en een aantal dingen 

in de buitenwereld 
➢ Dit doet een nieuwe vraag rijzen 

• De eerste vraag was de vraag naar het authentieke: dit is de hamvraag in de klassieke 

filosofie → wie ben ik echt? 

• De tweede vraag is nu in welke mate kan ik mijn eigen identiteit beïnvloeden, heb ik daar 
autonomie in? 
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▪ Iemand in psychotherapie wil veranderen 
▪ Verandert die man/vrouw omdat die veranderd wordt door de almachtige therapeut? Of 

verandert die man/vrouw zichzelf op grond van die zelfreflectie? 

❖ 5.2: IDENTITEIT: IDENTIFICATIE (ALIËNATIE) VERSUS AUTONOMIE 

- Identificatie is bij uitstek een psychologische term 
➢ Identificatie: iemand identificeert zich met een concreet iemand anders 

• Imitatie: zeer bewust identificeren met iemand anders 
➢ Verschil met aliënatie: identificatie is een proces dat zich voordoet in een 1-op-1 verhouding, 

een beperkte sociale ruimte 

• We identificeren eerst met onze ouders 

• Vervreemding is veel ruimer, dat is wat we overnemen uit de cultuur, uit het vertoog 
- Identiteitsontwikkeling: algemeen 

➢ Psychologische identiteit is een constructie bovenop een biologische ondergrond 

• Psychoanalyse (identificatie en separatie/individuatie) en hechtingstheorie (mirroring: 

operationele, beperkte versie van identificatie): grijpt plaats binnen de beperkte sociale 
interactie (die 1-op-1 verhouding) 

➢ Lacan: herbenoemt identificatie als aliënatie 

• Waarom doet hij dat?: identificatieprocessen (mirroring) grijpen plaats in een verhouding tot 
de vader en de moeder 
▪ Maar datgene wat de ouders voorhouden en aanreiken hebben ze niet zomaar uit hun 

duim gezogen, dat komt uit de cultuur waar zij deel van uitmaken 
▪ Ouders zijn niet veel meer dan een doorgeefluik van wat ze zelf opgepikt hebben uit de 

cultuur 
➔ Dit betekent dat er weinig verschil is tussen een identificatie met datgene wat de ouders 

aanreiken en een identificatie met wat de maatschappij aanreikt! 

• Van ander naar Ander 
▪ De ander: de concrete ander, de vader, de moeder, grootouders (wat zij voorhouden 

komt van de Ander) 

▪ De Ander: het vertoog, het sociaal-culturele, alle ideeën, woorden, beelden, waarmee we 
onze identiteit uitbouwen 

➔ Hiermee zien we dat die identiteitsontwikkeling nooit in een vacuüm plaatsvindt 
➔ De identiteitsontwikkeling wordt volledig bepaald door de omgeving, de ouders 

functioneren enkel als doorgeefluik 

➔ Psychologen erkennen dat wel, maar in de praktijk leggen we dat naast ons neer 

• Vb van het feit dat psychologen dat naast zich neerleggen: als een kind een stoornis 
ontwikkelt is de intuïtieve reflex om te kijken naar de opvoeding 

▪ Klassieke valkuil: motherblaming, de schuld op de moeder steken 
▪ Dit kan je enkel doen als je niet ziet dat de moeder en de vader een product zijn van de 

sociale omgeving 

• Eerste implicatie van Lacan: we kunnen de maatschappelijke insteek erkennen 

• Tweede implicatie van Lacan: aliënatie is een noodzakelijk proces, en in veel gevallen zelf 

positief (itt de klassieke filosofen die vervreemding als alleen maar negatief beschouwen) 
➢ Wat gebeurt er als een baby geen identificatiemodellen aangereikt krijgt? 

• Er ontwikkelt zich geen mens 

• Vb wolfskinderen: 
▪ Ze hebben geen menselijke identiteit 

▪ Ze sterven voor ze 18 zijn 
➢ Verschillen met de klassieke filosofische vervreemdingstheorie en de Lacaniaanse 

vervreemdingstheorie 

• Identificatie/vervreemding is strikt noodzakelijk 
▪ Als je dat niet aangeboden krijgt, ontwikkelt je ‘oorspronkelijke’ identiteit niet, er 

ontwikkelt zich niets, en het kan zelf dodelijk zijn 

• Aliënatie kan zelf positief zijn: iemand ontwikkelt zich in een richting waarin hij zich veel 
beter voelt 

▪ Opnieuw een soort morele appreciatie 

- Lacan 
- De ander 

- De Ander 
- Lacan: 

spiegelstadium 

- Individuele 
pathologie 

- Sociale pathologie 

- De 4 
basisverhoudingen 
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▪ Vb sociale mobiliteit in Europa vanaf 1950: vroeger was studeren enkel mogelijk in 
gezinnen waarbij de ouders al hoogopgeleid waren 

o Vanaf 1950 wordt onderwijs mogelijk voor iedereen en komt er een enorme sociale 
mobiliteit 

o Deze sociale mobiliteit kan gezien worden als een vorm van vervreemding, ze worden 

iemand anders 
➢ Nieuwe concepten van de Lacaniaanse vervreemdingstheorie in vergelijking met de klassieke 

filosofische vervreemdingstheorie: 

• Lacan duidt het motief aan voor de identiteitsontwikkeling: 
▪ In de klassieke benadering wordt aliënatie opgelegd vanuit een dominante macht, en de 

mans zou niets liever willen dan bevrijd te zijn daarvan 
▪ Lacan zegt dat er een motief voor de aliënatieprocessen bij de persoon zelf: de persoon 

wilt niet liever dan de identificatie aan te gaan, die vervreemding aan te gaan 

o Dit komt door de extreme hulpeloosheid: een baby is hulpeloos en leeft in een 
mentale chaos 

o De baby kan enkel met deze chaos omgaan door appel te doen op de ander (de 
ouders), die dan ook die identificaties zullen aanbieden 

o Dit is het motief voor het aangaan van die aliënerende identificatieprocessen 

• Lacan bespreekt de separatie, dat een afstandname van de aliënatie toelaat 
▪ Als onze ontwikkeling alleen maar berust op identificatieprocessen, hoe kunnen we dan in 

godsnaam onze eigen identiteit sturen? Zijn we enkel een product van onze ouders en 

onze omgeving? 
▪ Naast de identificatie is er een tweede proces, de separatie, wat autonomie en sturing van 

de eigen identiteit toelaat 
- We bespreken nu de twee processen die werden aangeduid in de identiteitsontwikkeling: 

aliënatie en separatie 

- Processen van identiteit: aliënatie 
➢ Identificatie (Freud) = mirroring (attachment theory) 

• Begint al een paar uur na de geboorte, en ligt al klaar voor de baby geboren wordt 

• De baby voelt een driftaandrang/arousal en begint te huilen: hulpeloosheid, huilen 
▪ Primary caretaker: vertelt aan de baby wat zei denkt dat er fout loopt en toont dat met 

haar gezicht, ze spiegelt dat met haar gezicht, ze toont de ervaring en ze neemt een 
verzorgingshandeling aan → TONEN, VERTELLEN en VERZORGEN 
o De baby krijgt te horen wat hij voelt, waarom hij het voelt en hoe hij daarmee moet 

omgaan 
o Deze boodschappen worden heel snel identiteitsverlenend 

➔ Hij leert omgaan met zijn affecten: wij leren op grond van spiegeling een aantal lichamelijke 

ervaringen (zoals pijn) te benoemen en daarmee om te gaan, en dat zal deel uitmaken van 
onze identiteit 

➔ Hij verwerft een identiteit 

• Aanvankelijke mirroring gaat heel snel over naar identificatie waarin we woorden en beelden 
overnemen van anderen  

• Voortdurende herhaling hiervan → conditionering: als ik iets mankeer, komt de ander mij 
helpen 
▪ Vandaar is de eerste reactie bij een 

trauma roepen om mama 
➢ De allereerste mythische aliënatie, de 

eerste ontwikkeling van de identiteit 

• Driftaandrang/arousal: lichamelijke 
ervaring die ons ambeteert 

▪ We beginnen te huilen en doen 
appel op de ander 

▪ De ander helpt ons reëel en 

symbolisch door ons woorden en 
beelden aan te bieden waar we ons 

meer identificeren 

(a): aandrift 

insisteert, dus 

verder appel op de 

Ander/de ander, 

verdere antwoorden 

S2, waardoor het 

aliënatieproces blijft 

aanhouden 
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• Lacan: spiegelstadium → de eerste identiteit die wordt aangeboden 
▪ Mama houdt baby voor de spiegel en zegt ‘kijk eens naar Jantje’, en plots ontdekt Jantje 

dat hij Jantje is 
▪ De overgang van een biologisch organisme naar een menselijk wezen met een eerste 

psychische identiteit 

• De eerste verworven identiteit wordt van buitenaf aangereikt 
▪ Peuters spreken over zichzelf in derde vorm enkelvoud, het duurt een hele tijd voor ze ‘ik’ 

beginnen te gebruiken 

▪ Ze spreken over zichzelf als datgene dat wordt aangereikt van buitenaf 
➢ Het meest fundamentele kenmerk in de ontologie is de verdeeldheid:  

• De splitsing tussen lichaam en geest is het meest klassieke voorbeeld hiervan 

• Een baby valt oorspronkelijk samen met het lichaam, het organisme 
▪ Het kan geen afstand nemen van het lichaam 

▪ Op het ogenblik dat we onze eerste psychologische identiteit verwerven, installeert die 
kloof zich →  vanaf dat ogenblik ‘ben’ ik geen lichaam, maar ‘heb’ ik een lichaam 

▪ Rare uitdrukking: wie ‘heeft’ dat lichaam? → toont die verdeeldheid 

▪ Vanaf we een lichaam hebben, zal die verhouding heel veel verschillende richtingen 
kunnen uitgaan: je lichaam kan je veel genot of pijn bezorgen 

➔ Ontstaan van het lichaamsbeeld, bovenop het lichaam als organisme 

• Menswording gaat van start met de eerste mythische aliënatie van het spiegelstadium, 
meteen ook de eerste erkenning: ‘dit ben jij’ 

➢ De identificatie/aliënatieprocessen blijven zich 
uitbreiden, ze stoppen nooit 

• We blijven woorden/beelden aangereikt 

krijgen van anderen, en we zullen ons daar 
mee blijven identificeren, en dat draait als 

het ware rond 
▪ Het is een vliegwielbeweging 

• Onze identiteit blijft zich laagsgewijs 

ontwikkelen omdat de Ander zich gaat 
uitbreiden 
▪ Vb de eerste identiteit betekent dat we 

binnenstappen in het familieverhaal 
o Je krijgt een identiteit uit het familienarratief, daarna de sociaal-culturele omgeving, 

dan de taal en het dialect  
▪ Vb als Limburger een West-Vlaming tegenkomen: jij identificeert je als Limburger en hij als 

West-Vlaming, dat is hoe je je identificeert 

o Plots komen jullie een Nederlander tegen, dan zijn jullie opeens Vlamingen 
o Identiteiten zijn Russische poppetjes in Russische poppetjes 

➢ Identiteit is steeds collectief 

➢ Identiteit is steeds symbolisch: het is gebaseerd op een gedeeld narratief met daarin gedeelde 
idealen 

• Je kan enkel een identiteit verwerven als onderdeel van een ruimer verhaal 
➢ Verdere ontwikkeling van het motief voor aliënatie/identificatie en dus voor 

identiteitsontwikkeling: 

• Baby is hulpeloos → doet appel op de ander → de baby krijgt hulp → de baby identificeert 
zich met antwoorden van de ander 

• Onvoorwaardelijke liefde: wat de baby ook doet, de ouders bieden die antwoorden 

▪ Dit blijft echter niet zo 
▪ De onvoorwaardelijke liefde van de vroege babyperiode verschuift naar een 

voorwaardelijke liefde: de ouders heffen de hulpeloosheid op als de baby bereid is zich in 
toenemende mate te conformeren aan datgene wat de ouders verlangen 

• De peuter verlangt iets van de ouders, en de ouders doen dat vooral als de peuter bereid is 

om HUN verlangen te volgen, wat zij verwachten van het kind 
▪ Dit is een voorwaardelijke verhouding 

• Wat betekent het dat de ouders verwachten dat het kind hun verwachting volgt? 
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▪ De ouders verwachten dat het kind zich gaat identificeren met hun verwachtingen en 
verlangens 

▪ Dat betekent dat we al heel vroeg in de ontwikkeling een dialectiek zien verschijnen die 
heel ons leven lang zal blijven: de dialectiek tussen mijn verlangen en het verlangen van 
de ander, met als inzet de identificatie 

▪ Voortdurende wisselwerking 
▪ Lacan: het verlangen van de mens is het verlangen van/naar de ander (le désir de 

l’homme, c’est le désir de l’autre) 

o Wij verlang naar de ander 
o Wij verlangen om verlangd te worden door de ander 

• De ander moet mij zien staan 
▪ Een baby die niet gezien wordt, ontwikkelt zich niet 
▪ We worden graag gezien, we worden erkend 

▪ Wat niet wordt gezien, wordt niet erkend! 
➔ Het motief voor de identiteitsontwikkeling wordt heel snel verlangen 

➔ In de eerste fase is het behoefte, hulpeloosheid 
➔ Daarna wordt het ‘ik wil verlangd worden’, en om verlangd te worden ben ik bereid om mij 

te identificeren met wat van mij verwacht wordt 

➔ Primair kenmerk over wie wij zijn: wij zijn verlangende wezens → we verlangen naar het 
verlangen van de ander, wij verlangen zelf verlangd te worden 

➢ Structureel bepaalde verdeeldheid tussen wat ik denk (maar) te zijn in functie van het 

verlangen van de ander en wat ik denk te moeten zijn in functie van het verlangen van de 
ander 

• Dit is een verdeeldheid bovenop de verdeeldheid ik vs lichaam 
▪ De eerste primaire angst: separatieangst  

o Belangrijke aanvulling op Lacan vanuit attachmenttheorie: wat de Ander ons 

voorhoudt, kan in meerdere of mindere mate aansluiten bij wat we zelf affectief 
ervaren in ons lichaam 

o Indien overeenkomstig, dan is het congruent 

- Processen van identiteit: separatie 
➢ Bij identificatie is de primaire angst separatieangst, bij separatie is de primaire angst 

intrusieangst 
➢ Moest onze identiteit enkel gebaseerd zijn op identificatie, dan zouden we veel meer op elkaar 

lijken dan we al doen 

➢ Separatie is veel minder goed begrepen 
➢ Separatie is niet periodegeboden 

• Het lijkt vaak zo in de ontwikkelingspsychologie 

▪ Peuters ontdekken het woord ‘ik’ en het woord ‘nee’: van 2-5j doorgaan ze een 
koppigheidsperiode 

▪ Puberteit: sterke separatie van de ouders 

• We weten dat separatieprocessen altijd even actief zijn als identificatieprocessen 
▪ Baby’s maken al vanaf het begin keuzes tussen wat ze wel overnemen en wat ze niet 

overnemen 
➢ Spontane autonomie: zelf een actieve positie willen innemen en het passieve verlaten 

• Autonomie gebeurt in interactie met de ander 

▪ Vb voedingssituatie: een baby wordt gevoederd, weinig autonomie; peuters zullen op 
termijn zelf de lepel willen nemen en zichzelf willen voeden 

o Sommige ouders gaan deze autonomie bevorderen, sommigen zullen het 
tegenhouden 

▪ Voeding = iets naar binnenbrengen → Freud: incorporatie, de voorloper van identificatie 

➔ Het eerste gevecht rond autonomie begint rond voeding 
➢ De fundamentele angst die bij dit proces hoort is de intrusieangst: de angst voor de Ander die te 

dicht komt en zich te veel opdringt 

➢ Separatie betekent: afstandname van het determinerende effect van mirroring 

• Het zelf maken van keuzes tussen wat aangeboden wordt door de Ander 

• Het actief op zoek gaan naar andere invullingen (vanaf puberteit) 
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➔ Separatie is een soort beperkte autonomie 
➔ Er is altijd een stuk keuze mogelijk 

➢ Hoe komt het dat er een stuk autonomie is? Waarom is separatie mogelijk? 

• Vertrekpunt: de Ander moet een antwoord bieden op onze arousal/mijn verlangen, net zoals 
ik een antwoord moet bieden op het verlangen van de Ander 

▪ Het is onduidelijk wat een correcte invulling is: wat is een volledig antwoord op de 
behoefte van de Ander? 
o (a) is nooit volledig te beantwoorden (ouders laten te wensen over) 

▪ Het verlangen van de ander is niet éénduidig, zodat het kind er nooit volledig mee kan 
samenvallen 

o Wat verlangt die ander eigenlijk van mij? 
o Het is/ik ben nooit goed genoeg 

▪ Er zijn meerdere anderen, de ouder-kind verhouding is niet allesomvattend 

o Je vader verlangt andere dingen dan je moeder, wiens verlangen moet je nu volgen? 
o Mogelijkheid tot keuze 

➔ Al deze processen zijn enkel mogelijk op grond van verdeeldheid en reflectie! Ik denk na 
over mezelf 

➔ Ontwikkeling van een ‘eigen’ verlangen, dat voortdurend verschuift, en van een eigen 

identiteit, die nooit af is (‘eigen’ tussen aanhalingstekens, omdat de keuzes afhankelijk 
blijven van wat de ander/Ander ons voorhoudt) 

➢ Er blijven 2 fundamentele ontologische vragen die we niet kunnen beantwoorden 

• Wat is het motief voor separatie, het streven naar autonomie? 
▪ Het motief voor identificatie is hulpeloosheid, we hebben een antwoord van de Ander 

nodig 
▪ Het motief om zelf autonomie te willen is zeer onduidelijk, het lijkt gewoon ingebakken → 

telos → voorafgegeven (dit willen we niet) 

• ‘wie’ kiest er? Welke instantie in onszelf staat in voor keuzes? 
▪ Van waar komt het streven naar autonomie en wie wilt dat installeren? We weten het niet 

- Identiteit: inhoud 

➢ Het individu is een illusie van de psychologie 

• Intrapsychische processen kunnen nooit losgezien worden van interpsychische processen 

▪ Affectiviteit is interaffectiviteit (besmettelijkheid van emoties) 
▪ Lichamelijkheid is interlichamelijkheid (ik ervaar mijn lichaam/lichaamsbeeld/zelfbeeld via 

de mij voorgehouden spiegelbeelden en via de blik van de ander) 

▪ Genderidentiteit is interidentiteit (ik ben slechts een man in verhouding tot de vrouw) 
➢ Onze identiteit bestaat uit 4 cruciale verhoudingen, omdat we onze identiteit juist verwerven 

binnen verhoudingen 

• Identificatie en separatie vinden plaats in verhoudingen tussen mij en de ander/Ander 

• Bepaalde inhouden worden toegeschreven aan het ik en de ander 
1) Ik tegenover eigen lichaam 

▪ Iedere ochtend opnieuw zijn we die verhouding: in de badkamer voor de spiegel 
▪ Je start een interne dialoog met wat je ziet in de spiegel: dat kan meevallen, tegenvallen, 

je probeert het te veranderen in functie van de blik van de derde! In functie van de blik 
van de Ander 

▪ Je hebt een basisverhouding tov jezelf die heel de dag door loopt op de achtergrond 

▪ Op de achtergrond is er altijd een interne dialoog bezig: we kunnen kwaad zijn met 
onszelf, tevreden, verrast 

▪ Soms treedt de dialoog sterk naarvoren, soms is het maar een fluistering 
▪ Fundamentele verdeeldheid en reflectie: ik tegenover mezelf 

2) Ik tegenover ander boven/onder mij (autoriteit) 

▪ Elk van ons neemt een typische positie in tegenover de autoriteit, waarmee we ook 
onszelf definiëren 

▪ Vreemde verhouding: 

o Dit is de enige verhouding die bij iedereen op een bepaald ogenblik verandert: bijna 
iedereen verandert ooit van positie (vb je wordt zelf vader/moeder, je neemt een 

leidinggevende positie in op het werk → nooit neutraal: ingrijpende verandering op 
vlak van identiteit) 
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▫ Op een bepaald punt ga je die autoriteit zelf moeten vertegenwoordigen 
o Alle verhoudingen zijn normatief: ze hebben allemaal op een of andere manier te 

maken met autoriteit 
▫ Op deze manier kan je zeggen dat dit eigenlijk de belangrijkste verhouding is 
▫ Cfr het Uber-Ich van Freud → een autoriteit binnen onze persoonlijkheid zelf 

3) Ik tegenover ander gelijke (siblings, buren, collega’s) 
▪ Deze verhouding staat centraal in alle klassieke moraalfilosofieën: hou verhoud je je 

tegenover wie op je lijkt? 

▪ Hoe zie je de ander en hoe positioneer je je daartegenover? 
4) Ik tegenover het andere geslacht 

▪ Je moet jezelf definiëren 
▪ Als man kan ik enkel mijn mannelijke identiteit invullen in verhouding tot die andere 

groep 

▪ Dit is ook de manier waarop ik die identiteit verworven heb 
▪ Spiegelingen/mirroring wordt gedefinieerd itv verhoudingen tot de andere groep 

▪ De constructie van mijn mannelijke identiteit houdt ook de constructie van een 
vrouwelijke identiteit in, in mijn beleving 

➔ Al deze verhoudingen zijn het resultaat van spiegelingen die je aangeboden krijgt 

▪ Vb zelfbeeld: hyperactieve peuter → moeder zegt dat het een ambetante ADHD’er is, net 
zoals zijn vader → negatief zelfbeeld 

▪ Vb zelfde situatie: de moeder zegt daar zit vuur in, net zoals mijn grootvader, die gaat het 

ver brengen → positief zelfbeeld 
➔ De boodschappen die je aanbiedt vormen de basis van een identiteit 

➢ Aldus bestaat identiteit uit minimaal 4 belangrijke verhoudingen met daarin een accent op de 
affecten die in de verhouding aan bod komen en de regulering daarvan 

➢ Merk op: 

• De verhoudingen worden moreel-normatief ingevuld: ze zijn evaluatief 
▪ Normen en waarden 
▪ Identiteit is NOOIT neutraal 

• De verhoudingen betreffen existentiële thema’s: lichaam, autoriteit, seksualiteit, ander-
gelijke 

▪ Cultuur biedt geen antwoord op deze vragen 

• De verhoudingen zijn maatschappelijk ingebed én gestuurd op grond van het vertoog en 
praktijken 

▪ Ze worden beantwoord door de Ander, door de maatschappij 
➢ Het existentiële aspect binnen die verhoudingen maakt dat er nooit een volledige identiteit is 

die is nooit af 

• Er is geen sluitend antwoord op de genderverhouding, op de verhouding tov ons eigen 
lichaam, op verhouding tov de autoriteit 

• Elke maatschappij formuleert daar andere antwoorden op, en elk individu moet daarin 
keuzes maken 
▪ Geen enkele keuze die ik als individu maak is ooit volledig 

▪ Iedereen stelt vast dat een keuze een aantal onvolkomenheden impliceert 
➢ Psychologische vraag: wanneer mislukken de identiteitsconstructieprocessen? 

• Wanneer is een identiteit afwijkend? → we zijn terug bij de vraag naar vervreemding 

▪ Identiteit is een constructie bovenop een leegte, we hebben die nodig 
▪ Wanneer is de constructie gestoord/geslaagd? Hebben we daar objectieve criteria voor? 

• Onveilige basisverhouding: het proces loopt mis op individueel niveau 
▪ Kind dat opgroeit in traumatiserende gezinsomstandigheden zal een verstoorde 

identiteitsontwikkeling hebben → individuele pathologie 

• Onveilige maatschappelijke omgeving/de Ander: het proces loopt mis op maatschappelijk 
niveau 
▪ Filosofische invulling van vervreemding 

▪ Een maatschappij kan een identiteitsontwikkeling in de verkeerde richting sturen → 
sociale pathologie 

• Vb beginperiode psychiatrie rond 1900: de belangrijkste aandoening is hysterie bij vrouwen 
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▪ De pathologie wordt omschreven als iets wat zich ontwikkeld heeft in het gezin bij vormen 
van seksualiteit in misbruik 

▪ Ze beschrijven een individuele pathologie en zeggen dat de vrouw behandeld moet 
worden 

▪ 100j later: de victoriaanse maatschappij was ziekmakend voor vrouwen → hysterie was 

een sociale pathologie 

• Hedendaagse voorbeeld: eetstoornissen 
▪ Komt vandaag de dag veel meer voor dan vroeger 

▪ We zien dit allemaal als een individuele pathologie: we steken de schuld op het gezin, op 
de moeder 

▪ Dit is een sociale pathologie! Alle voorBEELDEN zijn anorexisch en irreëel  
➢ Merk op: 

• Pathologische identiteitsontwikkeling verschijnt in de 4 verhoudingen 

• Individuele pathologie en sociale pathologie zijn altijd gemengd, de accenten kunnen wel 
verschillend liggen 

- Samengevat 

➢ Identiteit is een narratieve constructie van verhoudingen, obv wat de anderen/de Ander ons 
voorhouden 

• Onze originaliteit ligt in de unieke combinatie van reeds bestaande invullingen 

• Wij zijn een verhaal: een constructie van beelden en verhalen waar we verhoudingen van 
uitgewerkt hebben 

➢ De constructie wordt gebouwd bovenop een biologisch organisme dat mogelijkheden en 
grenzen bepaalt 

• Onze identiteit is niet ALLEEN maar een psychosociale constructie, het is een constructie 

bovenop een biologisch lichaam dat een aantal grenzen bepaalt 
▪ Vb veel mensen voelen zich vandaag de dag eenzaam: het feit dat we eenzaamheid 

kunnen voelen heeft te maken met onze biologie 
▪ Katten hebben anderen niet nodig, sociale dieren wel 
▪ We zetten ons allemaal apart, en dat overschrijdt een biologische grens  

➢ Het motief voor de constructie is hulpeloosheid en het willen beantwoorden van het 
verlangen van de ander opdat die mijn verlangen zou beantwoorden 

• Gevolg: identiteit is nooit volledig 

• We identificeren ons met het verlangen van de ander 
➢ Identiteit verandert in functie van veranderende spiegels – een culturele identiteit is 

allesbehalve constant 

• Onze identiteit kan veranderen, het is nooit ‘af’ 

• Veranderende spiegels = de Ander 

• Dit is een maatschappelijk heikelpunt: er zijn overal politieke partijen die de eigen identiteit 
(goed) naar voor schuiven tegenover de andere identiteit (slecht) 
▪ Dit is een herhaling van het racisme uit de vorige eeuw, maar het is veel subtieler want 

men spreekt over de ‘culturele’ identiteit die historisch zou vastliggen → dit wordt 
gebruikt als argument tegen andere groepen 

▪ Wat is de volksaard van de Vlaming? Dat idee veronderstelt dat de volksaard van de 
Vlaming in 2019 dezelfde is als de volksaard uit 1970, en iets is wat zich stabiel toont 

▪ De Vlaming in 1970 leek heel sterk op de Moslim van vandaag: vrouwen mochten niet 

studeren, seksualiteit was verboden 
➔ Als de spiegels veranderen, dan verandert onze identiteit 

➢ Identiteit is altijd verdeeld omdat zij als constructie in een verhouding van mij tov mezelf 

(spiegelervaring) en tov de ander (de ander als beoordelende spiegel) 
➢ Identiteit is geen individuele aangelegenheid, is altijd gerelateerd aan de ander/de Ander 

• Psychologie als individu-model: te beperkt, richt zich te vaak uitsluitend op de eerste 
verhouding, die van mij tegenover mezelf 

• Het is ALTIJD een interactie, er bestaan geen individuele kenmerken!  

▪ Wat gebeurt er dan als de Ander niet aanwezig is? 
▪ Op het ogenblik dat je alleen bent, dan bestaan je denkprocessen enkel uit 

positioneringen tegenover de Ander! 
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▪ We hebben een imaginaire Ander nodig 
▪ Vb film ‘Cast Away’ met Tom Hanks 

➢ Identiteit is grotendeels gedetermineerd, maar bevat een stuk autonomie: we kunnen kiezen 
tussen wat aangeboden wordt, eventueel zelfs actief op zoek gaan naar nieuwe invullingen 

• Het type maatschappij bepaalt of de keuzemogelijkheid groter of kleiner is 

• We kunnen kiezen waarmee we ons (niet) gaan identificeren 
➢ Ontologisch: de mens is structureel zowel een verdeeld als een verlangend wezen, waarbij het 

krijgen van erkenning belangrijker is dan het krijgen van goederen 

❖ 5.3: BESLUIT: INDIVIDU VERSUS MAATSCHAPPIJ 

- Is de mens van nature goed of slecht, en daarbij aansluitend, is de maatschappij moreel gezond- 
of ziekmakend? 

➢ Heel jonge kinderen vertonen eerder een positieve dan een negatieve morele aanleg: hoe 

ouder ze worden, des te groter de impact van groep en maatschappij, zowel positief als negatief 

• De impact van de groep is vanop jonge leeftijd zeer determinerend 

➢ Aangezien er geen oorspronkelijke identiteit gegeven is, berust elke identiteit op 
vervreemding/identificatie (Je est un autre) 

• Dit leidt tot nieuwe vragen in functie van de vraag of de mens goed of slecht? 

▪ Welke identificatiemodellen (welke vervreemding) zorgen voor een negatieve 
identiteitsontwikkeling, eventueel voor een gestoorde identiteit? 

▪ Wat zijn de criteria voor een gestoorde identiteit en wie beslist daarover? 

• Ruimer probleem: hoe kunnen we de impact van de maatschappij op het individu 
evalueren? 

▪ Maatschappij kan ziekmakend of gezondmakend werken 
▪ We hebben objectieve criteria nodig 

- Mogelijke antwoorden op de verhouding tussen individu en maatschappij: hoe kunnen we 

vaststellen of die verhouding positieve of negatieve invloed heeft? 
➢ Het onbehagen dat algemeen gevoeld wordt 

• Als heel veel mensen een onbehagen ervaren, dan moet die maatschappij toch wel slecht 

zijn? 

• Klopt niet: onbehagen zit ingebakken in onszelf omdat we er nooit in slagen om het 

verlangen volledig te beantwoorden 
➔ Er is geen maatschappij zonder onbehagen 

➢ Morele verschuivingen 

• Een maatschappij gaat de verkeerde richting uit als een bepaalde klassieke moraal verdwijnt 
en vervangen wordt door een nieuwe 
▪ Vb stijgend aantal echtscheidingen, veranderende moraal op vlak van LGBT 

• Dit is een moreel argument, daar kan je niet veel mee aanvangen, je kan dit niet hard maken 
▪ Er zijn altijd problemen geweest met elke moraal 

▪ Dezelfde theorie werd 100j geleden ook al gebruikt 

• Idee van degeneratie: mensen worden psychiatrische patiënten omdat ze gedegenereerd zijn 
▪ Leidde tot sociaal darwinisme 

▪ Behandeling was sterilisatie en verplichte euthanasie 

• Het is eerder een uiting van een generatiekloof dan iets anders 
➢ Het lichaam, als organisme 

• Lichaam en geest zijn 1 geheel 

• Als je een maatschappelijke organisatie hebt waarin veel mensen fysieke symptomen 
ontwikkelen, dat heb je een vrij letterlijk argument dat die maatschappij ziekmakend is 

• Dan hebben we het niet langer over normaliteit, maar over ziekte of gezondheid 

• Merk op: dus toch ‘natuurlijk/tegennatuurlijk’ als criterium met alle risico’s vandien? 

▪ Dit voert ons terug naar de filosofische basisvraag: zijn er oorspronkelijke gegevenheden 
in de mens die een basis voor identiteit bieden? En waar de maatschappelijk bepaalde 
spiegelingen dus best bij kunnen aansluiten? 

▪ Van zodra iets tegennatuurlijk benoemd wordt, gaat men impliciet uit van een wezenlijk 
biologisch kenmerk 

➔ Maar: het gaat hier vooral over lichamelijke ziektefenomenen, niet over morele normen, en 

al helemaal niet over het wezen van de mens 

- Uitsluitings-
maatschappij 

- Projectie  

- Homunculus-
probleem 
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➔ Besluit: dergelijke fenomenen zijn een objectief criterium voor het ziekmakende of 
gezondmakende effect van een samenleving op het individu 

• We hebben nog nooit zo een gezonde maatschappij gehad 
▪ Argument dat we wel iets juist aan het doen zijn 

• We hebben nog nooit zoveel langdurig zieken gehad als vandaag 

▪ Depressie, arbeiders 
▪ WHO voorspelt dat depressie tegen 2030 de meest voorkomende ziekte zal zijn 

➔ Er zijn tegelijkertijd goede en slechte evoluties 

- Welke impact heeft de maatschappij op identiteitsontwikkeling bij individuen? Dit is opnieuw de 
vraag naar determinatie en autonomie 

➢ Het ontbreken van een oorspronkelijke identiteit maakt de impact van de omgeving zeer sterk 
determinerend, temeer daar identiteit steeds een collectieve identiteit betreft 

• Onze identiteit is flink getermineerd door de omgeving 

➢ Daartegenover staat dat de verdeeldheid die structureel in onze identiteit ingebouwd ligt (ik kijk 
naar mezelf en denk na over mezelf) bij het individu de mogelijkheid tot zelfreflectie en keuze 
opent 

• De separatie biedt de kans om zelf keuzes te maken en afstand te nemen van bepaalde 
zaken 

➢ Zal de maatschappij vooral determinerend zijn of zal ze autonomie toelaten? 

• Vb: Noord-Koreanen hebben geen mogelijkheden om een andere invulling voor hun identiteit 
te kiezen 

• Het hangt af van de maatschappij, zij gaat dat bepalen 
➢ We hebben nog nooit zoveel keuzemogelijkheden gehad als vandaag, de maatschappij laat dat 

toe 

• Echter, we beseffen het niet en we gebruiken het niet 

• We krijgen langs alle kanten de boodschap TINA (there is no alternative), en we worden 

allemaal in dezelfde richting gestuurd 

• We voelen ons zeer onmachtig, we kunnen niet op tegen het systeem, maar wij ZIJN het 
systeem 

- Omgekeerde vraag: weke impact heeft het individu op de maatschappij? De mens is niet 
wezenlijk goed of slecht, maar wel wezenlijk verdeeld, en dat verklaart bijvoorbeeld de typische 
cultuurvijandigheid 

➢ Er is geen a priori inhoudelijke identiteit, identiteit is een constructie 

• Maar de verdeeldheid is wel wezenlijk 

• Op welke manier we onze identiteit ook invullen, die interne verdeeldheid is altijd aanwezig, 

en er is altijd een verdeeldheid van ik tegenover mezelf 
➢ De verdeeldheid wordt vaak negatief ingevuld: ik vs wat slecht/zondig is in mezelf 

➢ Verdeeldheid is de basis voor vijandigheid tov zichzelf 

• De oplossing voor verdeeldheid is vaak projectie, de vijandigheid te richten op de ander 
buiten ons, als veronderstelde oorzaak van onze problemen 

• Projectie levert winst op 
▪ Eigen verdeeldheid wordt veel minder ervaren, zeker wanneer de projectie collectief 

gebeurt (wij, de welwillenden, tegenover zij, de slechten) 

▪ Eigen negatieve kenmerken worden bij de ander gelegd en daar bestrede/bevochten 

• Het projectie-mechanisme vinden we ook op grootschalig, maatschappelijk niveau 

▪ Vb cultuurvijandigheid: het is zeer moeilijk een cultuur te vinden die niet op de een of 
andere manier vijandig is tegenover zichzelf 

▪ Het is een massale uitvergroting van de vijandigheid die we intern hebben tegenover 

onszelf 

• Klassiek voorbeeld: de vijandigheid van de man tegenover de vrouw: ZIJ is de oorzaak van zijn 
seksuele agressie, zij moet onderdrukt worden (alle westerse godsdiensten) → aandacht 

wordt afgeleid van aandriften als probleem van het individu 
▪ Begint al bij het scheppingsverhaal van Adam en Eva: het geeft een mythische oorsprong 

van de kwade vrouw 
▪ De vrouw verleidt de man 

• Huidig voorbeeld: vijandigheid tegenover niet-autochtonen en vluchtelingen 
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▪ ZIJ zijn de oorzaak van de teloorgang van onze verzorgingsmaatschappij → aandacht 
wordt afgeleid van ons eigen gedrag dat tot die teloorgang bijdraagt 

➢ Een dergelijke projectie op een andere groep draagt bij tot een uitsluitingsmaatschappij en is 
vermoedelijk een belangrijk argument bij groepsvorming 

• Deel uitmaken van een groep zorgt ervoor dat je niet langer intern hoeft te twijfelen 

• Wordt gemanipuleerd door politici voor een verdeel en heers tactiek: zie Robber’s Cave study 
➢ Oplossing; bewustwording van een gemeenschappelijk probleem leidt tot een 

gemeenschappelijke aanpak: zie Robber’s Cave study 

• Bewustwording van keuzemogelijkheden! 
➢ De kwaliteit van een maatschappij voor de identiteitsconstructie hangt vooral af van de mate 

waarin autonomie bij het individu toegelaten wordt, in combinatie met de bewustmaking van 
keuzemogelijkheden 

- Welke impact heeft deze ontologische visie op het onderscheid tussen natuur- en 

menswetenschappen? 
➢ Er is structureel bepaalde verdeeldheid en onvolledigheid van onze identiteit, en er is geen 

oorspronkelijke identiteit 

➢ Wetenschap zoekt altijd zekerheid (Descartes), maar die is onmogelijk te vinden op het vlak 
waar Descartes die net dacht te kunnen leggen: cogito ergo sum 

• De menswetenschappen proberen zekerheid te zoeken over zichzelf 
➢ Het bestuderen van onszelf treedt in interactie met die verdeeldheid, en het lijkt alsof een deel 

van onszelf kijkt naar een ander deel van onszelf → homunculus probleem 

• Het bestuderen van de mens komt neer op het bestuderen van een mensje dat in de mens zit 

• Hedendaagse versie: neuropsychologische scans 
▪ We zitten in een oneindig spiegelpaleis 

▪ We moeten de verdeeldheid ernstig nemen 

• Deze verdeeldheid heeft niet enkel een impact op de menswetenschappen, maar ook op de 

natuurwetenschappen 
▪ Op topniveau wordt opeens het subjectieve weer van belang 

➔ Dit is geen antwoord, maar wel een illustratie van het uitgangsprobleem: verdeeldheid en 

het onophoudelijk blijven zoeken naar een antwoord 
➢ Zolang de psychologie en gammawetenschappen zich willen conformeren aan het ideaal van 

de betawetenschappen, is het om zeep 

• Dat geeft banale onderzoeksresultaten 
➢ In plaats van het ontkennen van de verdeeldheid en de onvolledigheid en het blijven nastreven 

van een steeds illusoire zekerheid en eenheid, is een omgekeerde benadering zowel 
interessanter als dichter aanleunend bij de menselijke realiteit 

• Bewustwording van de verdeeldheid 

• Erkenning van de onvolledigheid 

• Besef dat we kunnen kiezen 

Hoofdstuk 6: Het hedendaagse onbehagen “in der Kultur” 

❖ 6.1: INLEIDING 

- Nu gaan we spreken over de toepassingen van maatschappij en cultuur, en individu en identiteit 
➢ Wat is het hedendaagse onbehagen in der Kultur? 
➢ Welke maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden in de voorbije halve eeuw? 

Welke effecten heeft dit gehad op de identiteit? 

• Maatschappelijk: 

▪ Hoe organiseert een maatschappij de uitwisseling van goederen en diensten? 
▪ De gestrengheid waarmee zij functioneert 
▪ De inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen 

• Cultuur: 3 verschillende houdingen tegenover existentiële vragen 
▪ Kunst 
▪ Religie 

▪ Wetenschap 
- De twee meest opvallende veranderingen: 

➢ Het vrijemarktvertoog (neoliberalisme) vervangt het religieuze vertoog 

 



54 

 

• Een nieuw vertoog verandert zo ongeveer alles, in combinatie met de digitalisering 
▪ Een andere mensvisie en dus een andere identiteitsconstructie: andere verhoudingen en 

anderen normen en waarden 

• Dit is een verschuiving op de voorgrond die plaatsvond op een heel korte tijdsspanne 
➢ De traditionele patriarchale autoriteit verdwijnt 

• Dit is een verschuiving op de achtergrond die plaatsvindt op een zeer lange tijdsspanne, zal 
niet direct opgelost worden 

• De gestrengheid waarmee goederen en diensten worden uitgewisseld 

• Dit is een historische verandering: de autoriteit is gedurende 40 000 jaar een patriarchale 
autoriteit geweest 

▪ We zijn aan het verschuiven naar een andere grond van autoriteit 
➔ Leidt tot doorgedreven individualisme en een dalende autonomie voor het individu (dat 

laatst staat haaks op het kerndoel van het neoliberale model 

❖ 6.2: OPKOMST NIEUW VERTOOG: NEOLIBERALISME OF VRIJEMARKTVERTOOG 

- Achtergrond 
➢ Tot 1960 leefden we in het westen in een verzorgingsmaatschappij 

• Alle accent lag op de groep, op verplichte conformiteit, uniformiteit en solidariteit 

• Mensen waren toen allemaal hetzelfde gekleed, er was zeer weinig ruimte voor het individu 
➢ Breukvlak via grassroot bewegingen: mei 68 

• Bottom-up bewegingen die schijnbaar onafhankelijk van elkaar bezig waren in hun eigen veld 

▪ Vb bevrijdingsteleogie: opstand tegen het centrale autoritaire van de religie 
▪ Vb seksuele revolutie: contraceptiva voorhanden krijgen 

▪ Vb anti-autoritaire opvoeding: luisteren naar een kind 
▪ Vb antipsychiatrie: psychiatrie is ontstaan als disciplinering, en dat was zo tot de jaren ‘60 

o De antipsychiatrie werd uitgedacht door jonge psychiaters die de mensen willen 

helpen 
▪ Sociaaldemocratie  

• Al deze verschillende bewegingen stellen de patriarchale top-down autoriteit in vraag! 

▪ En het systeem wordt onderuitgehaald 
▪ De Verlichting was het begin van het onderuithalen van het patriarchaat: secularisatie, 

wetenschap, een nieuwe vorm van ethiek (15e – 16e eeuw) 
▪ Dalende ongelijkheid en toenemende gelijkheid 
▪ De jaren 60 en 70 waren het kantelpunt 

• De illusie van de jaren 70: we kunnen zonder autoriteit 
▪ Mensen zijn van nature goed, we hebben geen leiders nodig 
▪ Correcte invulling: we zijn de patriarchale autoriteit beu 

➔ Nu vandaag denken we over een nieuwe invulling van autoriteit 
➢ In de jaren 70-80: overtuiging dat de grote verhalen ten einde zijn 

• Het communisme, het kapitalisme, het christendom… 

• Fukuyama: het einde van de geschiedenis 
▪ Hegel was ervan overtuigd dat de maatschappij evolueert naar een soort ideaalpunt 

▪ Fukuyama was ook een Hegeliaan: hij zegt dat we het eindpunt van de evolutie van de 
maatschappij hebben bereikt 

• Ontstaan van een ideologisch en religieus vacuüm 

➢ Dit vacuüm werd ingevuld door een nieuwe ideologie: neoliberalisme 

• Correcte weergave van de realiteit: een wereld van dog eat dog (homo homini lupus est) 

• De vroegere koppeling kerk en staat wordt vervangen door de koppeling markt en staat 

• Ze presenteerde zich als niet-ideologisch: economische ideologie 

• Niet te verwarren met liberalisme: ze staan haaks op elkaar 

- Dit is een typische beweging: elke nieuwe ideologie treedt naarvoren als correctie op de vorige 
➢ Eerst succesvol, omdat ze de fouten van de vorige corrigeert, maar uiteindelijk wordt ze een 

karikatuur van zichzelf en is ze op haar beurt aan vervanging toe 

- Neoliberalisme is oorspronkelijk een economische ideologie (=/= klassiek liberalisme) 
➢ Een vrijemarkt reguleert zichzelf, er mag hoogstens een flinterdun laagje overheid staan 

tussen burger en markt, een ‘onzichtbare hand’ 

• Adam Smith: the invisible hand (1776) 

- Bevrijdings-

teleogie 
- Liberalisme 

- Neoliberalisme 
- Adam Smith: de 

onzichtbare hand 

- Bas van Bavel: De 
Onzichtbare hand, 

hoe 
markteconomieën 
opkomen en 

ondergaan 
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▪ Als vraag en aanbod vrijgelaten worden, dan zal dit zichzelf reguleren 
▪ Metafoor voor de efficiëntie van een vrijemarkt en individualisme 

▪ Blijf zo veel mogelijk van de markt af, het wijst zichzelf wel uit 

• Reagan: government is not the solution to our problem, government is the problem 
➢ Eigenbelang, concurrentie en marktwerking zou een toestand van harmonie en welvaart voor 

iedereen bewerkstelligen, omdat alles zijn juiste prijs krijgt 

• Het idee van Smith wordt toegepast op internationaal niveau: we zien een overheid die er 
eigenlijk vooral op gericht is om zichzelf uit te schakelen ten voordele van de 

economie/multinationals 
▪ Het idee van de vrije markt werkt niet: het neemt uiteindelijk de vrijheid weg, we zitten 

vast aan een aantal systemen, we moeten kiezen tussen een aantal systemen 
➢ Zoveel mogelijk accent op private belangen, zoveel mogelijk afschaffen van de overheid 

• Het wordt een verzekeringsmaatschappij voor de private belangen (banken redden, winst 

privatiseren, verliezen socialiseren) 
➢ Doel: winstmaximalisatie op korte termijn (per kwartaal) 
➢ Gevolg: voordelen voor de consument worden tenietgedaan door kartelvorming 

- Dit model heeft zich heel lang beperkt tot de economie, maar op een bepaald moment breidt het 
zich uit tot de volledige maatschappij 

➢ Thatcher: "They are casting their problems at society. And, you know, there's no such thing as 
society. There are individual men and women and there are families. And no government can do 
anything except through people, and people must look after themselves first. It is our duty to 

look after ourselves and then, also, to look after our neighbours." 
➢ Uitbreiding van een oorspronkelijk economisch model naar niet-economische sectoren 

• Zorg  

• Onderwijs 

• Politiek  

• Kunst 

• Wetenschap  
➢ Je kan de invloed van een dominant vertoog het best afleiden uit het taalgebruik 

• Vroeger als men sprak over religie, dan dacht met automatisch aan het katholicisme 
▪ Als we nu denken aan het woord religie, dan denken we aan alle verschillende vormen van 

religie 

• Pas deze redenering nu eens toe op het woord economie: we denken automatisch aan 
vrijemarkteconomie 
▪ We kunnen ons zelf geen andere soort economie voorstellen 

▪ De dominante van het vertoog gaat ons denken inperke en sture, 
➢ Invloed meest zichtbaar in de uitwisseling van goederen en diensten 

• Een dienst is een product geworden 
▪ Het is meetbaar, verhandelbaar 
▪ Vb broodfondsen: maandelijks een bepaald bedrag in een spaarpot te stoppen 

o Als iemand ziek werd, kon iemand beroep doen op dat broodfonds 
o Zo hard iedereen een backup in geval van tegenslag 

o Op een bepaald ogenblik werden de broodfondsen geprivatiseerd en werden ze 
verzekeringsmaatschappijen: ze zijn niet bedoeld om mensen te helpen, maar om 
dividenten uit te keren aan aandeelhouders 

o Verzekeringsinstellingen verzekeren vooral zichzelf, niet hun leden 
➔ Collectieve zorg is winstmaximalisatie geworden 
▪ Er ontstaan nieuwe broodfondsen 

• Kwaliteit wordt kwantiteit in functie van winstmaximalisatie 

• Verplichte groei, dus is duurzaamheid negatief, dus wegwerpproductie en consumptie als 
plicht (pleonexia) 

• Paradox: luxegoederen worden goedkoper, basisgoederen en diensten worden duurder 
- De uitwisseling van goederen en diensten versterkt bepaalde dingen en verandert andere dingen 

- Versterking: 
➢ Versterking van de ongelijkheid 
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• De rijkdom van het westen berust op de uitbuiting van Afrika, Zuid-Amerika en Azië: moderne 
handelseconomie is vanaf het begin af aan gebaseerd op de uitbuiting van grondstoffen 

(resources) en mensen (human resources) 
▪ De uitbuiting gebeurde vroeger buiten ons blikveld 

• De ongelijkheid is binnen onze maatschappij vrij snel aan het toenemen, nu gebeurt het wel 

binnen ons blikveld 
▪ België doet het nog relatief goed 
▪ VK en Duitsland doen het slechter, de ongelijkheid wordt daar steeds groter: steeds meer 

negatieve psychosociale effecten 
➢ Versterking van de noodzaak aan groei 

• Groei is een typisch begrip dat hoort in de neoliberale economie: groei is verplicht 
▪ Politieke bulletins zijn altijd economisch 

• Waarom heeft de vrijemarkteconomie steeds meer groei nodig? 

▪ Omdat ze berust op schulden: er moet geleend worden 
▪ Om de leningen terug te betalen moet je groeien 
▪ Om te groeien moet je meer leningen aangaan 

▪ … 
▪ De schuldenlast van de landen neemt alleen maar toe → inflatie 

• Groei betekent steeds toenemende producten, maar er zijn geen oneindig aantal mensen om 
die producten te kopen 
▪ Daarom produceren we producten die snel verslijten, zodat ze snel vervangen kunnen 

worden 

• Steeds meer productie van geld, dus inflatie 

• Diploma-inflatie 

• Betreft ook het persoonlijke: mensen moeten ook groeien 
▪ Targets, persoonlijke groei, uitdagen, uit hun comfortzone halen 

- Het maatschappelijke gevolg van die versterking van groei en ongelijkheid: verandering 
➢ Het onderscheid tussen diensten en producten verdwijnt: alles wordt een product 

• Diensten: 

▪ Niet tastbaar of grijpbaar 
▪ Het verlenen en ontvangen van de dienst vallen samen (bij producten zijn productie en 

consumptie temporeel en ruimtelijk gescheiden) 

▪ Vergankelijk (na de dienstverlening is het weg) 
▪ Nauwelijks meetbaar 

▪ Interactief: altijd gericht op de ander aan wie men iets ontastbaars en vergankelijks geeft 
▪ Dienstverleningsrelatie staat centraal: de relatie tussen zorgbehoevende en verzorger is 

een doorslaggevende factor voor de kwaliteit 

➔ De relatie is bepalend voor de kwaliteit van een dienst 
➢ Traditioneel werd dienstverlening beschouwd als de nonprofit sector, dit is niet langer het 

geval (gat in de markt) 

• Privatisering van rust- en verzorgingstehuizen 
▪ Perfecte hotels: ze zitten altijd vol, cliënten kunnen klagen en ze keren nauwelijks terug 

• Gevangenissen: in Amerika zijn ze allang geprivatiseerd 

• Scholenbouw door privaat-publieke ondernemingen: gedeeltelijke privatisering 

• Ziekenhuissector: steeds meer onderhevig aan marktwerking 

➢ De profitsector volgt een andere logica: winstmaximalisatie, groei, uitgaven, verlagen, winsten 
verhogen 

• Besparingen waar mogelijk 

• Afvinkcultuur: evaluatie van diensten worden af te vinken prestatiemetingen, met het accent 
op tijdsmetingen (hoeveel minuten zijn er nodig om een patiënt gewassen te krijgen, hem 
eten te geven, te verversen?) 

• Creatie van een papieren (digitale) werkelijkheid, die steeds verder staat van de praktijk 

• De uitwisseling tussen verzorger en zorgbehoevende wordt vooral instrumenteel (straks 

inzetten van robotten voor het ‘menselijk contact’) 
➢ Casus: personen met een handicap moeten geïnstitutionaliseerd worden, ze kunnen nauwelijks 

zelfstandig leven 
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• In België hadden we hier vrij goede instellingen voor, met een centraal subsidiëringssysteem 

• Persoonsvolgend budget vandaag de dag: de instellingen worden niet langer gesubsidieerd, 

het geld wordt rechtstreeks aan de cliënt gegeven 
▪ Elke verandering is een besparing 
▪ De cliënt mag zijn zorg inkopen, en hij kan kiezen waar hij gaat en de zorg kiezen die hij 

wilt 
▪ Dit maakt de instellingen competitief en ze kunnen nauwelijks nog iets betalen 
▪ Er wordt bespaard op het personeel 

- Besluit  
➢ De uitwisseling van goederen en diensten wordt gereduceerd tot vrijemarktwerking in functie 

van winstmaximalisatie 
➢ Verschuiving van ‘gewone’ markten naar kapitaalmarkten (de beurs) die zelf niets produceren, 

maar wel de essentiële middelen onttrekken aan de productie (‘wall street is killing main street’) 

• Productie economie: fabrieken, objecten maken 

• Financiële economie: financiële producten verhandelen → dit is wat gezorgd heeft voor de 
beurscrash 

➢ De noodzaak aan groei veroorzaakt inflatie 
➢ Dienstverlening die vroeger vanuit gemeenschap en overheid georganiseerd werd met 

gemeenschappelijk geld (belastingen), wordt steeds meer geprivatiseerd 
➢ De verhouding tussen mensen wordt gereduceerd tot die tussen cliënt en verkoper 
➢ Verzorgingsmaatschappij verschuift naar liefdadigheidsmaatschappij (de warmste week) 

• Liefdadigheid betekent dat zorgbehoevenden afhankelijk zijn van de goede wil van anderen 

• Een verzorgingsmaatschappij regelt dit structureel 
▪ Ze zorgen ervoor dat kinderen en zieken de nodige aandacht krijgen 

- Het belangrijkste besluit is dat een groeieconomie onvermijdelijk tot een implosie moet leiden  
➢ Dit omdat bronnen niet oneindig zijn (zowel natuurlijke als menselijke), en omdat de 

toenemende ongelijkheid onhoudbaar wordt 

• De geschiedenis bevestigt dit: Bas van Bavel: De Onzichtbare hand, hoe markteconomieën 
opkomen en ondergaan 

▪ Vrijemarkteconomie is in verschillende varianten al vaker opgetreden in de geschiedenis 
o 15e – 16e eeuw hier in het Westen 
o De geschiedenis herhaalt zich 

▪ Dergelijke economieën vertonen een typische opkomst en ondergang 
o Aanvankelijk sterke groei en verbetering voor iedereen 

o Vervolgens alle rijkdom naar een kleine groep 
o Sterk toenemende ongelijkheid 

▪ Het einde komt hetzij door revolutie, hetzij door politieke regeling en zelforganisatie 

➢ Alternatief: evolutie naar deeleconomie met het accent op duurzaamheid 
➢ Gevolg: reusachtige impact, andere maatschappij = andere identiteit = andere verhoudingen 

tussen mensen 

❖ 6.3: ANDERE MENSVISIE – ANDERE IDENTITEIT 

- Arbeidsorganisatie als startpunt voor neoliberale identiteit: Rank & Yank 
➢ Een vertoog installeert zich via taalgebruik en praktijken 

➢ Belangrijke praktijk: de arbeidsorganisatie is de determinerende praktijk waarlangs dit vertoog 
haar invloed heeft uitgebreid over de volledige maatschappij  

- Als we het hebben over arbeid, dan hebben we het over de professionele identiteit 

➢ Professionele identiteit betreft volgende verhoudingen 

• De verhouding tegenover de ander-gelijke: collega’s 

• De verhouding tegenover de autoriteit: de baas, managers 

• De verhouding tegenover zichzelf: beroepstrots, erkenning door de ander 
▪ Deze verhouding is evaluatief 
▪ De professionele identiteit is zodanig belangrijk geworden, dat het werk wat we doen 

bepalend zal zijn voor de manier waarop we naar onszelf kijken 
▪ Vb: als men zich voorstelt, begint men met het beroep 

• De verhouding tegenover het andere geslacht 

- Professionele 
identiteit 

- Meritocratie  

- Onderwijs-
meritocratie 

- Enron 
- Rank & yank 
- Up or out 

- 20 – 70 – 10  
- Uitsluitings-

maatschappij 
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▪ Seksuele verhoudingen op de werkvloer zijn verboden, want er is ofwel misbruik aan 
gekoppeld, of het is niet goed voor de werksfeer 

▪ Waarom wordt dit zo sterk verboden? Op de werkvloer ontstaan er heel veel seksuele 
relaties 

➢ Die verhoudingen zijn ingrijpend veranderd: individuen moeten in concurrentie treden met 

elkaar om zoveel mogelijk succes te behalen 

• Alle accent op het individu,  

• Alle accent ligt op onderlinge concurrentie, zowel tussen mensen in het algemeen, als tussen 

mensen op de werkvloer 
▪ Teams die in concurrentie met elkaar moeten samenwerken 

- Achtergrondsidee: meritocratie 
➢ Wie zich het meest inspant en de beste prestatie neerzet verdient de grootste beloning 
➢ Maar 

• Wat is het beste? 

• Hoe wordt dat gemeten? 

• Door wie? 

➢ Probleem met meritocratie: 

• Niet iedereen verschijnt aan de startlijnen op dezelfde manier 

• Niet iedereen krijgt dezelfde mogelijkheden 
➢ De belangrijkste merit binnen het neoliberalisme is de productie, de output in functie van groei 

• Hoogste productie aan de goedkoopst mogelijke kostprijs 

- Eerste toepassing: onderwijsmeritocratie 
➢ De periode voor WOII: er waren altijd slimmere en minder slimme kinderen 

• Voor de tweede wereldoorlog was het niet de intelligentie van het kind dat bepalend was 

voor het studeren, het was de sociale klasse 
▪ Er was 1 uitweg voor slimme kinderen: dat was religieus worden (priester of non), daar 

kon je je wel in opwerking 

➢ Na WOII: ieder kind moet de kans krijgen om verder te studeren 

• Praktische organisatie: kinderen werden getest op 12j 

▪ Bepalen welke kinderen hoog, gemiddeld of laag begaafd waren in functie van de 
mogelijkheden op hoger onderwijs + ouders overtuigen  

➢ De eerste golf van onderwijsmeritocratie was enkel voor jongens 

➢ Dit zorgde voor een bepaalde mentaliteit 

• Onze generatie: wij MOETEN naar school en zoveel mogelijk studeren 

• Vroeger: wij MOGEN studeren 

➔ Positieve sociale mobiliteit 
➢ Het studieresultaat is de grond van de meritocratie, de selectie 

➢ Degene die het meeste zijn best doet is degene met de beste schoolresultaten 
- Het huidige meritocratische systeem hebben we overgenomen van Amerika, en dat is geen 

onderwijsmeritocratie 

➢ Degene die nu zich het meeste inspant is degene met de hoogste output, en die moet de 
grootste beloning krijgen 

➢ Dit systeem werd ontwikkeld binnen een Amerikaanse multinational Enron 

• Enron wilde de winst maximaliseren 

• Dit leidde tot het volgende HR-management: Rank (rangschik) & Yank (buitengooien) 

▪ De beste mensen/instellingen zijn zij met de hoogste output 
▪ De beste aanpak om dit te realiseren is onderlinge concurrentie in combinatie met angst 
▪ Om angst en concurrentie te creëren: constante evaluaties en onderlinge vergelijkingen 

door een toplaag van beoordelaars 
o “op het einde van het jaar zal 20% van jullie ontslagen worden” 
o De mensen met de laagste productie zullen worden ontslagen 

o De 10% met de hoogste productie wordt beloond 

• Gevolg van dit beleid: 

▪ Collega’s werden concurrenten: concullega  
▪ Iedereen fraudeerde, van laag tot hoog 
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▪ Niemand vertrouwde de ander nog (sociale angst, wantrouwen, paranoia), werksfeer 
volledig verpest 

▪ Uiteindelijk bankroet wegens financiële fraude 
➢ De ironie is dat een dergelijke arbeidsorganisatie (Rank & Yank) ongeveer overal overgenomen 

is in multinationals 

• Nu spreken we over up or out: 20 – 70 – 10 percent rule (maar in essentie is nog steeds rank 
& yank) 

- De arbeidsorganisatie richt zich op de ‘high potentials’ 

➢ Low potentials moet je zoveel mogelijk kwijt 
➢ Je stelt een succesvolle high potential in onderlinge concurrentie met andere HP’s, waarbij enkel 

de winnaar beloond wordt (zero sum game bij Robber’s Cave study) 

• Leidt tot 
▪ Individualisering 

▪ Een groeiende groep die zich mislukt voelt 
➢ Hier krijgen we de basis voor een uitsluitingsmaatschappij: de nietproductieven probeer je 

zoveel mogelijk kwijt te geraken 

- De neoliberale ideologie is dodelijk voor een gemeenschapsgevoel (there is no such thing as 
society): dit geldt zowel voor een maatschappij als voor verengingen (denk aan een voetbalploeg, 

jeugdverenigingen) 
➢ Het individu identificeert zich niet langer met het bedrijf of de organisatie 
➢ De organisatie draagt geen zorg meer voor het individu 

➢ Collega’s zijn concurrenten (concullega’s) 
➢ Verhoudingen worden tot in detail contractueel geregeld 

- Gevolgen hiervan 
➢ Daling collegialiteit, teamspirit verdwijnt 

➔ Teambuilding weekends organiseren: samenwerking en teamspirit wordt beschouwd als een 

competentie 
➔ Dit is onzin: samenwerking berust op vertrouwen! 

➢ Groeiend wantrouwen omdat de fraude toeneemt, dus alles moet gemeten en geëvalueerd 

worden 
➔ Dit staat haaks op het idee van de neoliberalen: het centrale idee is dat er zo weinig 

mogelijk inmenging is! 
➢ Wie meet en evalueert, moet ook gemeten en geëvalueerd worden 

➔ Toename van evaluaties, functioneringsgesprekken enzovoort 

➔ Nog verdere toename van het wantrouwen 
➔ Controle is nergens en overal, er is geen aanspreekbare autoriteit 
➔ Regels zijn enkel nodig als je de ander niet vertrouwt 

➔ Resultaat: exponentiële groei van regels en reglementen! = de paradox van het 
neoliberalisme 

➔ Contracten worden steeds langer, advocaten zijn steeds belangrijker 
▪ Vb het onderwijs en examenreglement (OER) wordt steeds langer: 30j geleden was dat 1.5 

pagina’s lang, nu is dat al 100+ pagina’s, en ieder jaar komen er 8-12 pagina’s bij, 

bovendien werkt het niet (regels spreken elkaar tegen) 
▪ Vb inschrijving: we schrijven ons niet langer in op de universiteit, we ondertekenen een 

contract, want onderwijs is een product geworden, het is niet langer een dienst 

➔ Dit is een systeemfout, het is endemisch 
- Gevolgen daarvan: autonomie op de werkvloer daalt, de verantwoordelijkheid zonder macht 

neemt toe, en in het kielzog daarvan daalt er vanalles 
➢ Daling motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel: het belangrijkste is kwantiteit, niet kwaliteit 
➢ Daling arbeidsvreugde 

➢ Daling commitment en beloning! 

• Vijandige houding tussen werknemers en werkgevers 
➢ Daling in het agency gevoel 

- Algemeen 
➢ Identiteitsverenging: je BENT je werkt, identiteit valt samen met professionele identiteit (en 

vooral: professionele status) 

• Zonder job ben je niemand, of zelfs een profiteur 
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➢ Identiteitsverlies wegens verlies groepsgevoel door voortdurende veranderingen en 
alomtegenwoordige competitie 

➢ Voornaamste effect: toenemende eenzaamheid, ook voor mensen met een druk sociaal leven 

• Mensen benaderen als individuen en ze tegen elkaar opzetten 

• Je creëert een sociaal wantrouwen 

❖ 6.4: NEOLIBERALE MENSVISIE: MAAKBAARHEID EN COMPETITIVITEIT 

- Er zijn twee centrale ideeën over hoe de mens functioneert: maakbaarheid en competitiviteit 
➢ Deze twee basisideeën zijn juist 

- Maakbaarheid: de mens is maakbaar 

➢ Komt overeen met de vaststelling dat identiteit een constructie is 
➢ Maakbaarheidsidee staat in contrast tot deterministische opvattingen  (predestinatie, genetica, 

sociale klasse) 

• Predestinatie geloof lag vast tot 1950 

• De overtuiging dat het anders kon dateert van de Verlichting, dat mensen maakbaar zijn 

▪ Op dit ogenblik kwam er een uitbreiding op het vlak van de sociale standen 
▪ Voordien: boeren, clerus en adel 
▪ Vanaf de middeleeuwen krijg je een nieuwe sociale groep: ambachtslieden, een nieuwe 

sociale klasse met een eigen identiteit in groepsgildes 
▪ De intellectuelen die deze revolutionaire ideeën naar voren schoven waren allemaal zoons 

van ambachtslieden (vb Kant) 

▪ Deze ideeën werden pas geïmplementeerd vanaf 1950 
➢ Onderwijsmeritocratie: de maakbaarheid van de mens installeert zich via het onderwijs 

• De standenmaatschappij wordt verlaten 

• Geeft aanvankelijk een zeer goed gevoel: sociale mobiliteit, zeggenschap, greep op het 
eiegen leven, … 

• Tot stand gekomen binnen een bepaald tijdsklimaat:’50 – ’70: solidariteit, accent op groep en 
op gemeenschap, op burgerzin 

• Echter, na 2 generaties komen er negatieve effecten:  

▪ Toplaag bepaalt criteria en gaat zichzelf bevoordelen met als resultaat een toenemende 
kloof met een groep die zich uitgesloten voelt 

➢ De mens is maakbaar: gegeven de juiste mogelijkheden kan iemand zich grotendeels zelf maken 
➢ Waar is het dan fout gelopen? 

• Belangrijke accentverschuiving binnen het neoliberale vertoog die je kan merken in de taal 

• Als de mens maakbaar is, dan kan en MOET iedereen het maken 
▪ Wie het niet maakt heeft dat uitsluitend aan zichzelf te danken, heeft foute keuzes 

gemaakt, was te lui, … 

▪ Je moet professioneel succes hebben dat zich financieel gaat vertalen 

• Men weigert rekening te houden met een aantal zaken die buiten die maakbaarheid liggen 

▪ Toeval, ziekte, tegenslag 
▪ Externe omstandigheden die je tegenhouden 
▪ Vb burnout: depressie ten gevolge van bepaalde werkomstandigheden 

o Burnout is een gevolg van een bepaald soort arbeidsorganisatie in combinatie met 
bepaalde individuele kenmerken? 
▫ Burnout-cijfers zijn afhankelijk van de sector/het bedrijf: ze liggen veel hoger in 

bepaalde bedrijven of sectoren → het heeft iets te maken met de 
arbeidsorganisatie 

▫ Niet iedereen die in dat bedrijf/die sector krijgt een burnout, dus er zijn ook 
bepaalde individuele kenmerken 

o Burnout is een gevolg van onvoldoende veerkrachtigheid/stressbestendigheid bij het 

individu? 
▫ Op dat moment kijkt men uitsluitend naar het individu, en niet meer naar de 

arbeidsorganisatie 

▫ Het individu moet behandeld worden 
▫ Neoliberale visie! Als je de verkeerde keuzes maakt, dan zie je negatieve effecten 

▫ Ironisch: iemand die een burnout oploopt krijgt vaak te horen dat die zich veel te 
sterk ingespannen heeft 

- Homo economicus 
- Sociaal 

darwinisme 

- Richard Dawkins: 
the selfish gene 
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▫ Langs de ene kant wordt er geëist dat iemand zich extreem inspant, maar 
tegelijkertijd wordt de schuld ook bij jou gelegd als je je te veel inspant 

➢ Fouten in deze ‘iedereen kan het maken’-redenering: 

• Bij een echte meritocratie moet iedereen aan de startlijn op dezelfde manier kunnen 
vertrekken 

▪ Dat is niet het geval: financiële en sociaalculturele verschillen 

• Op ziekte/gezondheid kunnen we maar een beperkte invloed uitoefenen 
▪ Ongezond gedrag is vaak het gevolg van abominabele sociale omstandigheden (en dus 

niet alleen maar een ‘keuze’ van het individu) 

• Werkzekerheid wordt systematisch afgebouwd, bestaansonzekerheid neemt toe, ook voor de 

middenklasse en de hoogopgeleiden 
▪ Onafhankelijk van het individu en diens inspanningen 

➔ Het idee van de menselijke beperking valt weg: perfectie is mogelijk op voorwaarde van 

voldoende inspanningen en het maken van de juiste keuzes 
➢ Schuldgevoelens wanneer men het niet maakt, en vooral schaamte bij de verwachte 

afkeurende blik van de ander 

• Dit idee van perfectie zal zich uitbreiden tot alle andere velden, omdat dit een dominant 
vertoog is 

▪ Iedereen moet een perfect lichaam hebben 
▪ Iedereen moet een perfecte relatie hebben met perfecte seks 
▪ Iedereen moet een perfecte carrière hebben 

➢ Dit is een ontkenning van iets wat zeer existentieel is (existentieel is niet beantwoordbaar)  

• Wij worden altijd geconfronteerd met het Tekort 

• Idealen is iets zo goed mogelijk nastreven in de wetenschap dat we het nooit kunnen 

bereiken 

• We krijgen de illusie voorgeschoteld dat een ideaal wel bereikbaar is, dat het gewoon een 

kwestie is van keuzes en de juiste inspanningen 
▪ Steeds meer mensen voelen zich mislukt 

➢ Het dominante affect vandaag is schaamte 

• Bij het vorige dominante mensmodel was het schuld 

• Schuld zit vanbinnen en heeft te maken met de verhouding die we hebben tegenover onszelf  

• Schaamte zit veel meer vanbuiten en heeft te maken met de blik van de Ander die naar ons 

kijkt 
- Competitiviteit: de mens is een hypercompetitief wezen 
➢ Dit klopt ook, het is een biologisch kenmerk 

• Sociale zoogdieren vertonen een sociale hiërarchie op basis van competitie 

• Sport is bij uitstek een heel competitieve activiteit: op een gesublimeerde manier komt 

competitie toch aan bod 
➢ Maar dit klopt niet volledig, de fout zit hem in het exclusieve accent op competitiviteit 

• Het idee rijst dat we énkel competitieve wezens zijn en altijd, overal en met iedereen in 

competitie treden 
▪ De mens wordt gereduceerd tot de homo economicus of tot een rationele speler 

• Binnen het neoliberale mensbeeld wordt deze hypercompetitiviteit vaak wetenschappelijk 

beargumenteerd (dit is de harde waarheid, iedereen die het niet gelooft is een softie) → 
laten we eens kijken naar wetenschappelijk onderzoek 

➢ Frans de Waal onderzoek: aangetoond dat er 2 clusters van gedragingen tegenover elkaar 
staan bij primaten 

• Competitieve gedragscluster: vechten in functie van voedsel, territorium, seksuele partners… 

▪ ‘eigen ik eerst’: egoïstische tendensen 

• Prosociale gedragscluster: delen, helpen, collectieve zorg voor de kleintjes en ouderen 
▪ ‘het solidaire’ 

➔ De Waal toont aan dat we beide clusters vinden in onze biologische makeup 
➔ Het neoliberale model haalt er maar 1 van de 2 uit en gaat het ander gaan ontkennen 

• De Waal gaat ook de omgeving van zijn dieren manipuleren 
▪ Al naargelang hij de omgeving manipuleert kan hij de dieren sturen in de richting van de 

ene gedragsclusters of de anderen 
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▪ Het is de omgeving die dus bepaalt of je een bende egoïsten krijgt, of een bende die 
samenwerkt 

➔ Dit betekent een enorme verantwoordelijkheid, want wij kunnen onze omgeving zelf 
manipuleren! 

➢ Het is dus duidelijk dat een neoliberale mensvisie die het prosociale gedrag van mensen ontkent 

een maatschappij van individuen oplevert die enkel uit zijn op het eigen voordeel 
➢ Binnen deze redenering stelt men dat deze hypercompetitiviteit wetenschappelijk gegrond is 

• Darwin: survival of the FITTEST, het best AANGEPAST aan de omgeving 

▪ Veranderingen die zich uitstrekken over miljoenen jaren 

• Sociaal darwinisme eind 19e eeuw: survival of the STRONGEST 

▪ Darwiniaanse principes toepassen op groepsniveau en op culturen op een véél kortere 
tijdsschaal, ipv op biologische organismes in interactie met hun omgeving 

▪ Dit idee werd gehanteerd om het kolonialisme te rechtvaardigen 

▪ 19e eeuw: West-Europa koloniseert de rest van de wereld 
▪ Om dat te rechtvaardigen:  

o Het is minderwaardig volk omdat ze niet Christenen zijn 

o Die culturen zijn minderwaardig, en het zijn primitieve volkeren die sowieso TOCH 
zouden uitsterven 

• In de jaren 80 komt sociaal darwinisme terug op het niveau van het individu: het gaat over 
het sterkste individu 
▪ Darwin sprak over SOORTEN (the origin of species) 

▪ Sociaal darwinisme sprak over CULTUREN/VOLKEREN 
▪ In de jaren 80 en 90 komt er een correctie op Darwin: de selectiemechanismen liggen niet 

echt op het niveau van de soorten, maar op het niveau van de genen 

o Richard Dawkins: The selfish gene 
o 20j na de publicatie van het boek zou hij het the cooperative gene genoemd hebben 

o In dat boek krijg je evenveel argumenten dat genen zowel samenwerken als 
competitie voeren! → de twee kenmerken: competitie en samenwerking 

➢ Het sociaal darwinisme wordt gebruikt om die competitie te gronden 

• Altruïsme is verborgen egoïsme: iemand die zich altruïstisch opstelt doet dat alleen maar 
opdat die zelf geholpen zal worden 

➢ Wij leven nu onder een soort verplicht, veralgemeend concurrentieprincipe 

• Mensen moeten zelfs met zichzelf concurreren 

• Stilstaan is achteruitgaan! 

• Vb sociale media: aantal likes minder dan vorige foto → niet goed! Dan moet je iets 
aanpassen 

• Vb fitbit: concurreren met anderen over het aantal stappen dat je per dag zet 

- Beide principes kloppen, maar de manier waarop ze vorm hebben gekregen is fout 

❖ 6.5: PRAKTIJKEN: AANDEEL VAN OPVOEDING EN ONDERWIJS 

- Een dominant vertoog oefent dominantie uit via het taalgebruik en via praktijken 
- Taalgebruik 

➢ Het taalgebruik is zodanig algemeen dat we het niet eens meer opmerken 

• Concrete voorbeelden uit de omgevingstaal 
▪ Succes 

▪ Hoe maakt u het? Druk druk druk 
▪ Loser 

▪ Investeren in een relatie 
o Je zou je beter engageren! 

▪ Shoppen  

▪ Huwelijksmarkt  
➔ Newspeak  

➢ Het woord economie is sowieso synoniem met vrijemarkteconomie, het is moeilijk om een 

andere economie voor te stellen 

• In het vorige vertoog was religie synoniem aan christendom, andere religies waren inferieur 

- Praktijken 
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➢ De eerste praktijk waar het ontstaan is hebben we reeds besproken: de arbeidsorganisatie (zie 
Enron) 

➢ Klassieke praktijken: opvoeding en onderwijs, die kinderen opvoeden tot winnaars, en dit in 
een voortdurende competitieve vergelijking en strijd met anderen 

• Op heel vroege leeftijd worden we al geconfronteerd met evaluatie en 

functioneringsgesprekken met de ouders VANAF DE KLEUTERLEEFTIJD! 

• Testing op vaardigheden en talenten én op stoornissen 

• Kinderen mogen niet langer gemiddeld scoren, ze moeten BOVENgemiddeld scoren! 

▪ Boodschap aan ouders en aan kind: excelleren, met slechts één doel voor ogen: een zo 
goed mogelijk betaalde job 

• Ons onderwijssysteem is intussen een watervalsysteem geworden 
▪ 70% valt af tegen het hoger onderwijs 
▪ Het doel is om zo hoog mogelijk in de piramide te klimmen 

• Paradox: het algemeen niveau van jongeren is LAGER dan vroeger, zowel op niveau van 
vaardigheden als van parate kennis, ondanks de voortdurende druk van toetsen en tests 
▪ Verklaring; ‘Bildungs’ideaal (algemene competenties) verdwijnt, opleidingen moeten een 

economisch doel dienen en dus heel specifiek zijn en onmiddellijk toepasbaar 
▪ Er is te weinig algemene opleiding en te veel specifieke opleidingen 

• Onderwijs is volledig vermarkt 
▪ Vb VK (Angki-Saksische landen):  

o Gemiddelde inschrijvingsgeld voor 1j kost 12000 tot 20000 euro 

o Dit niets het gevolg in België of Scandinavië 
▪ Opleiding die niet economisch inzetbaar zijn, worden niet meer gesubsidieerd, studenten 

moeten volle pot betalen 

- De combinatie van praktijken en taalgebruik 
➢ Universiteit = kennisbedrijf binnen een kenniseconomie 

• Kennis is menselijk kapitaal 
➢ Competenties vormen een kapitaal dat jongeren moeten leren beheren en ontwikkelen 
➢ Leren is een langetermijninvestering 

➢ Jongeren moeten zichzelf beschouwen als een bedrijf, waarbij kennis en vaardigheden in eerste 
en laatste instantie een economisch belang hebben waarmee zij hun marktwaarde kunnen 
verhogen 

- Resultaat: 
➢ Veel jongeren ontwikkelen zich tot competitieve individualisten met weinig gevoel voor 

solidariteit 
➢ Vaak beschuldigingen van de oudere generaties: ‘geen engagement’, ‘willen alleen maar 

profiteren’ enz 

• Terwijl jongeren het product zijn van een ‘eigen ik eerst’ maatschappij gemaakt door de 
ouderen 

❖ 6.6: NEOLIBERALE IDENTITEIT 

- Identiteit bestaat uit 4 basisverhoudingen met daarin normen en waarden 

- Wat is het resultaat van die praktijken, dat taalgebruik en die mensvisie? 
➢ Centraal idee: eigenbelang primeert 

• Dit mensbeeld is ten voordele van het maatschappelijke: het zal onrechtstreek ook het 

algemeen belang ten goede komen → de besten zullen naarboven komen en zij zullen zorgen 
voor een betere maatschappij 

▪ Waarom zouden de meest egoïstische zorgen voor de maatschappij? 
▪ ‘trickle down’ idee: wanneer het rijkste gedeelte van de bevolking erop vooruitgaat, is dat 

goed voor iedereen, dus moeten we die groep zoveel mogelijk voordelen toekennen 

➢ Het vrijemarktvertoog bepaalt de constructie van de huidige identiteit en dus van de huidige 
verhoudingen en de daarin vervatte normen en waarden 

- Eerste verhouding: tegenover onszelf 

➢ Verhouding tegenover ons eigen lichaam, maar ook tegenover ons eigen ‘ik’ 
➢ Neoliberaal ideaal: excelleren, perfect gestroomlijnde lichamen en maximalisatie van je 

talenten in voortdurende concurrentie met anderen én met jezelf 

• Dit wordt gekoppeld aan Aristoteles en Nietzsche 

- Depressive 

hedonia 
- Repressieve 

tolerantie 
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• Aristoteles: het doel van elk organisme komt neer op zichzelf zo goed mogelijk realiseren 
▪ Maar wat is een optimale zelfrealisatie volgens Aristoteles? 4 kardinale deugden waarop 

iemand het juiste MIDDEN vindt (niet te veel of te weinig), en dat juiste midden 
verschilt van individu tot individu en is contextafhankelijk! 

▪ Het huidige idee van zelfrealisatie vandaag zou een complete mislukking zijn volgens 

Aristoteles 

• Nietzsche: word wie je bent 
▪ Word NIET wat men u vertelt wat u moet worden! Dit is dus het omgekeerde van wat de 

neoliberalen bedoelen 
➢ Veralgemeend concurrentieprincipe om jezelf beter in de markt te kunnen positioneren 

➢ Betekenisvolle evolutie sinds 1990 in de manier waarop we onze ontologische verdeeldheid 
ervaren 

➢ Wij hebben nieuwe identiteit ontwikkeld in het nieuw vertoog 

• Oude identiteit: ik ben slecht 
▪ Vijandige verdeeldheid tussen lichaam en ziel, tussen Es en Über-Ich wegens verboden 

verlangens 

▪ Overtuiging slecht (zondig) te zijn 
o Vb sport: het is alleen maar goed als het pijn doet, een soort bestraffing van het 

zondige lichaam 
o Vb psychotherapie is een niet-religieuze opvolger van de biecht 

▪ Voornaamste emotie: schuld 

▪ Bijbehorende stoornis: neurose (ik ben slecht) 
➔ Pathologieën hier hadden bijna altijd te maken met seksualiteit 

• Nieuwe identiteit: ik ben niet goed genoeg 

▪ Verdeeld tussen wat ik maar ben vs wat ik nog moet worden 
▪ Overtuiging dat het nooit goed genoeg is 

▪ Voornaamste emotie: schaamte 
▪ Bijbehorende stoornis: depressie (ik faal) 

o We zien ook een verschuiving in hoe hiermee omgegaan wordt 

o In het religieuze vertoog was het psychotherapie/biecht 
o Psychotherapie wordt steeds meer vervangen door coaching en trainingen: een goede 

leerling maken van iemand 
➔ Opvallend: eetstoornissen als probleem van onze maatschappij, van dit vertoog 
▪ Anorexia en obesitas: overdrijvingen in beide richtingen 

▪ Dit is gekoppeld aan onze neoliberale identiteit 
▪ Voeding is onze ALLEREERSTE verhouding tegenover de andere en tegenover het lichaam 
▪ Deze verhouding is fundamenteel verstoord in onze maatschappij 

- Tweede verhouding: tegenover de ander-gelijke 
➢ Er is een voortdurende concurrentie in arbeidsorganisaties: dit geeft een vreemde houding 

tegenover je collega’s → concullega’s 

• De letterlijke weerspiegeling hiervan vind je in reality shows: 
▪ Temptation Island 

▪ De Mol: de ander is niet te vetrouwen, iemand is alleen maar uit op het eigen voordeel 
▪ The Weakest Link: spelprogramma met winner takes it all 

➔ We hebben een oneindig aantal variaties van dit programma waarbij we mensen laten 

concurreren in een zero-sum-game 

• Belangrijkste gevolg: wantrouwen van de ander-gelijke 

• Belangrijkste probleem: eenzaamheid 
➢ Paradoxaal effect: toename én daling van de ongelijkheid 

• Toename: de middengroep verdwijnt meer en meer, steeds meer polarisatie tussen een 

kleinere bovengroep en een grotere ondergroep 

• Daling: stratificatie binnen de 2 subgroepen beginnen steeds meer op elkaar te lijken, 
waardoor de verschillen tussen die 2 groepen worden vergroot 

▪ Vb toenemende gelijkheid tussen mannen en vrouwen (maar nog steeds afhankelijk van 
tot welke groep je behoort) 

➔ In het Westen neemt de ongelijkheid toe, maar op wereldniveau daalt de ongelijkheid 
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➢ De verhouding tot ander-gelijke is steeds een spanningsveld tussen 2 basistendensen: aliënatie 
en separatie 

• Willen samenvallen met en willen afstand houden van 

• In het vorig vertoog was de basistendens samenvallen met: accent op verplichte 
conformiteit, geringe morele vrijheid, hoge sociale cohesie, hoog veiligheidsgevoel  

▪ Iedereen lijkt op elkaar, zeer conventioneel en veilig 

• In het huidige vertoog is de basistendens afstand houden van: accent op verplicht 
individualisme, grotere morele vrijheid 

▪ Keuzevrijheid wordt tenietgedaan door verregaande vervreemding tot ‘cliënt’ 
(veralgemeend TINA-gevoel) 

▪ Lage sociale cohesie, laag veiligheidsgevoel 

• De twee extremen zijn niet interessant, en we komen terug bij Aristoteles en het ‘juiste 
midden’ 

➢ Aristoteles: pleonexia (uit de Ethica Nicomachea)  

• De intrinsieke neiging om steeds meer te willen hebben dan men al heeft, dan de ander heeft 
▪ Van goederen 

▪ Van roem 
▪ Van veiligheid 

• Hij vindt dit een zeer gevaarlijk kenmerk omdat er geen rem op staat 

• Een maatschappij die zichzelf in stand wil houden, moet dit kenmerken binnen de perken 
houden via de opvoeding en de regelgeving 

• Vandaag de dag bevorderen we pleonexia en we benoemen het als ‘groei’ 
➢ Het steeds meer willen hebben botst met een structureel kenmerk van onze 

ontologie/wezenlijkheid: er is altijd een onvolledigheid 

• Langs de ene kant is er een verplichting tot steeds meer, gekoppeld aan het idee dat perfectie 
mogelijk is 

• Langs de andere kant bots je op de ervaring van een structurele onvolledigheid, die niet meer 

ervaren wordt als structureel, maar een PERSOONLIJK FALEN 
▪ De antwoorden zijn noot voldoende, ik ben nooit zeker dat ik genoeg beantwoord aan de 

verwachtingen van de ander, en de ander kan nooit voldoende antwoorden aan mijn 
verwachtingen 

▪ Het nieuwe vertoog verkondigt de boodschap dat deze structurele onvolledigheid 

materieel kan opgelost worden, door het juiste product te kopen 
▪ Dit blijkt niet het verwachte genot op te leveren, dus we blijven kopen 

• Gevolgen: 

▪ Depressive hedonia: depressief genot 
▪ We hebben nog nooit zo veel en zo gemakkelijk toegang gehad tot genot, en het genot 

dat we ervaren levert niet het subjectief genot op dat we ervan verwachten, het is zelfs 
teleurstellend 

▪ Hoe meer genot we krijgen, hoe minder plezier we gaan beleven 

➢ Al deze negatieve zaken die ik aan het beschrijven ben, zijn aan uitdrukkelijk aan het 
veranderen 

• Men wordt bewust dat het niet zo verder kan 

• Vb: de verhoudingen drukken zich uit in de manier waarop we wonen, in de architectuur 
▪ Evolutie op 100j: agrarische gemeenschappen → driegeneratie-gezien → kerngezin → 

studio’s voor singles → co-housing, woonerven 
▪ Een terugkeer naar architecturale vormen waar mensen terug samen gaan wonen 
▪ Architectuur is een barometer voor hoe het zit met de maatschappelijke verhoudingen 

- Derde verhouding: tegenover de andere gender 
➢ Grotendeels positieve verandering 
➢ Het verdwijnen van de traditionele patriarchale autoriteit heeft het grootste effect gehad op 

de genderverhoudingen 

• Toenemende gelijkwaardigheid 

• Afname van structureel geweld: we hebben andere perceptie 
▪ Geweld op individueel niveau wordt uitvergroot, het haalt de pers 
▪ Al het misbruik uit het verleden komt nu naar boven: metoo 
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• Emancipatie op het vlak van verschillende genders: LGBT 
▪ Tv-shows: er worden steeds meer gendersoorten geïncludeerd 

• Seksualiteit is veel vrijer geworden dan vroeger, maar het blijft disruptief 
▪ We hebben van seks een product gemaakt 

• Problemen verschuiven zich van het seksuele naar het relationele vlak: echtscheidingen zijn 

veel frequenter: seks is geen bindmiddel meer, vrouwen zijn economisch onafhankelijk, 
huwelijk is een investering voor het zich autonoom wanende individu 

• Seksualiteit wordt banaal, genot wordt ruimer, en terzelfdertijd weer ingeperkt 

▪ Seks blijft disruptief: verwarring tussen verlangen naar erkenning en verlangen naar genot 
(als product telkens één klik of swipe verwijderd) 

➢ Wat zijn de veranderingen ten gevolge van het neoliberale vertoog? 

• Genderverhoudingen en seksualiteit zijn producten geworden 
▪ Je kan ervoor betalen, erin investeren 

▪ Vb: “de Australische regering heeft het homohuwelijk goedgekeurd, dit zal de Australische 
economie een boost geven” 
o Dit was een nieuwsbericht: men staat er niet bij stil dat er een ontzettend belangrijke 

ethische mijlpaal wordt bereikt, en dat wordt direct vertaald naar economische 
termen 

▪ Vb: “depressie in België kost de regering 300 miljoen per jaar”  
o Depressie wordt ook uitgedrukt in kosten baten 

➢ Het religieuze en het wettelijke is weggevallen, wat de duurzaamheid van relaties in stand 

hield 

• Sociale gevolgen 
▪ Veel meer singles 

▪ Toename eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen, met effecten op 
uitwisseling van goederen (erfenisrecht? Alimentatiegeld?) 

▪ Kanteling in genderverhouding hoogopgeleiden: 60% vrouwen, 40% mannen 
▪ Daling aantal kinderen per vrouw (beste contraceptivum = diploma) 
▪ Opvoedingstaak wordt uitgebreid naar beide ouders – zie ouderschapsverlof 

▪ Tewerkstelling van vrouwen evenaart bijna die van mannen: meer structurele 
kinderopvang nodig 

• Zoeken naar een nieuw vorm van duurzame relaties en intimiteit! 

• Moeilijke punten: afkalving verplichte (religieus en wettelijk) monogame, maar we hebben 
nog geen alternatief gevonden dat we aanvaarden 

▪ Wat doen we met de opvoeding van kinderen? Erfenisrichten? 
- Vierde verhouding: tegenover de autoriteit 
➢ Dit is een historische wijziging: het gaat véél verder terug dan de wijzigingen op grond van het 

vertoog 
➢ Het patriarchaat is 40 000j oud, binnen de 300 000j dat wij als mensen rondlopen op de wereld 

• De laatste 500j is het aan het veranderen, en dit komt nu in een stroomversnelling 

➢ Zonder twijfel sterk toegenomen vrijheid 

• Seksuele vrijheid, godsdienstvrijheid, politieke vrijheid 

• Maar, deze vrijheid is er vooral omdat die zaken er nauwelijks toe doen, alles is ondergeschikt 
aan consumeren 

• Repressieve tolerantie: een door een heersende macht toegepaste techniek waarbij ideeën 

of organisaties die voor de heersende macht ongewenst zijn, juist een plaats worden gegund 
om ze op die manier onschadelijk te maken 

➢ De verandering op dit vlak is zo cruciaal dat we het apart gaan bespreken 

❖ 6.7: EFFECTEN OP KUNST, RELIGIE EN WETENSCHAP 

- De verhouding tussen cultuur en het dominante vertoog bevat altijd 2 mogelijkheden: versterken 
of bekritiseren/verzwakken 

- Kunst: 

➢ Kunst versterkt het vertoog 

• Religieus vertoog: alle kunst was religieus 

- Weber: 
protestantisme 

- Benjamin 
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• Neoliberaal vertoog: kunst is een belegging (recordprijzen voor schilderijen), de marktwaarde 
van het schilderij hangt af van de handtekening die erop staat → er wordt niet langer 

stilgestaan bij de intrinsieke waarde van kunst 

• Architectuur: mooiste/duurste gebouwen worden gebouwd ifv het vertoog 
▪ Religieus vertoog: kerken, kloosters, kathedralen 

▪ Neoliberaal vertoog: multinationals met skyscrapers in Dubai 

• Subsidiëring van kunst 
▪ Neoliberaal: de subsidies hangen af van hoeveel mensen ernaar komen kijken 

(kwantitatief) → voetbal kost ons veel (openbare orde, politie, …) 
o Theatergezelschappen moeten vechten om te overleven: er zijn niet genoeg 

toeschouwers 
➢ Kunst bekritiseert het vertoog 

• Graffiti (banksy), muziek (punk), kritische stemmen in ongeveer alle kunstvormen 

• Film Wall Street (1987): ‘greed is good’ 
▪ Doel van de film was verwittigend, maar het had een averechts effect (sociaaldarwinisme) 

• Neutralisatie van het kritische aspect via repressieve tolerantie 

- Religie: 
➢ Bevestiging van het vertoog: 

• Religie is vermarkt in de VS 
▪ Televisiepredicanten, geloofgemeenschappen die fortuinen verzamelen 

➢ Kritisch tov het vertoog: 

• Religieuze leiders die kritiek geven op het vertoog, maar ze hebben geen poot meer om op te 
staan omdat niemand religie nog serieus neemt (seksueel misbruik en terrorisme) 

➢ Opmerkelijk: het neoliberalisme vertoont een aantal kenmerken die teruggaan op religie 

• Weber: protestantisme ligt aan de basis van het kapitalisme 

• Benjamin: Joods intellectueel die heeft uitgewerkt hoe de voorlopers van het neoliberaal 
model bijna puntsgewijs overeenkomen met religie 

➢ Recent: heropleving van religie ten gevolge van het verlies aan zingeving 

• Spiritualiteit, maar niet teruggaan naar klassieke religies 

• Binnen de neoliberale mensvisie is er een heel sterk verlies aan zingeving en zinverlening 
▪ De enige zingeving die telt is financieel succes binnen dit vertoog, maar dat werkt niet 

zinverlenend 

▪ Boek: ‘how much is enough?’ 

• Zinverlenend: het samen met minstens 2 anderen een gemeenschappelijk doel nastreven 
▪ Succes hebben is geen ‘groot verhaal’ 

- Wetenschap: 
➢ Bevestiging van het vertoog: 

• Wetenschap in functie van de economie (kenniseconomie) 
▪ Onderzoek moet onmiddellijk dienstbaar zijn: toegepast onderzoek 
▪ Vb betonvakgroep in Gent: bedrijven kunnen hun gericht vragen stellen voor een som 

geld 
o Binnen deze benadering gaat er nog maar uitsluitend onderzoek naar toegepast 

onderzoek 

▪ Bijna geen fondsen meer naar fundamenteel onderzoek! 
o De 10 belangrijkste uitvindingen van de laatste jaren zijn ten gevolge van 

fundamenteel onderzoek, maar het neoliberale vertoog vindt dit tijdsverspilling 
‘omdat het niet opbrengt’ 

• Binnen de universiteit moeten we constant aan fondsenwerving doen bij de industrie 

▪ De fondsen moeten competitief verworven worden 
▪ 90% van de tijd gespendeerd aan het werven van de fondsen in nutteloos, want het 

slaagpercentage is maar 10%: zeer oneconomisch 

• Gevolgen: 
▪ Toename van bedrog en banaal onderzoek 

▪ Onafhankelijk onderzoek wordt zeldzaam 
▪ Sturing door en misbruik van onderzoek door lobbygroepen: tabak, pesticiden, 

klimaatverandering, fake news, fake science 
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➢ Kritisch tov het vertoog: 

• Wetenschap is altijd anti-establishment geweest: het heeft zich vanaf het begin gekeerd 

tegen het dominante (religieuze) vertoog 

• De wetenschap keert zich al geruime tijd tegen het neoliberale vertoog 
▪ Ethische commissies die kijken naar de fondsen voor onderzoek 

▪ Open-access publicaties/journals 
▪ Oprichting van onafhankelijke onderzoeksgroepen 
▪ Citizenscience: wetenschap gebeurt op een manier dat zoveel mogelijk mensen erbij 

betrokken worden 
o Vb Vlaanderen: onderzoek curieuzeneuzen  

o Universiteit van Antwerpen was heel bezorgd om de luchtkwaliteit in Vlaanderen, 
maar de metingen waar zeer beperkt 

o Ze wilden meetpunten over heel Vlaanderen, maar ze hadden niet genoeg geld om dit 

te realiseren 
o Oplossing: kranten contacteren en burgers werven om een miniproefstation af te 

halen voor €10 

o Ze zouden 15 000 meetpunten nodig hebben, en ze hebben 40 000 binnengehaald! 
Heel Vlaanderen was afgedekt, dit is het grootste onderzoek naar luchtkwaliteit ooit 

o Het resultaat was slecht: heel Vlaanderen is vervuild variërend van erg tot héél erg 
o Wetenschap heeft gezorgd voor een bewustwording 

➢ Tegenbeweging die ronduit GEVAARLIJK is: fake science en fake truth 

• Wordt versterkt door het feit dat kranten hier ook in meegaan 

• Er overal altijd wel een roeptoeter die een aantal stellingen naarvoor schuift die ingaan tegen 
de wetenschap 

▪ Beste voorbeeld: klimaatverandering die in twijfel getrokken wordt, wordt meegenomen 
door politici, … 

➢ Wetenschap als nieuwe autoriteit 

❖ 6.8: BESLUIT: WIE BEN IK? 

- Het neoliberale model heeft globaal 2 negatieve effecten: toenemende ongelijkheid en 
klimaatsverandering (door pleonexia) 

- Effecten op het individu: identiteitsproblemen, psychosociale problemen en 
gezondheidsproblemen 

➢ Identiteitsproblemen: 

• Er is slechts 1 aspect van de 2 processen (identificatie en separatie) dat wordt benadrukt, 
waardoor we toegenomen individualisme krijgen, en dus ook toegenomen eenzaamheid en 

een identiteitsverlies 

• Waarom hebben we een probleem met identiteit? 
▪ Identiteit is altijd een groepsproduct: als de maatschappij systematisch groepen 

onderuithaalt, dan moet je een identiteit hebben als individu, maar die bestaat niet, een 
identiteit bestaat in groep! 

▪ We kopen onze identiteit via producten: personal branding (branding = koeien 

brandmerken) 
▪ Branding KAN niet ‘personal’ zijn, branding maakt je een koe die je een deel maakt van 

het cosmeticabedrijf 
▪ We proberen wanhopig een identiteit te creëren door te behoren tot een groep van die 

koeien 

➢ Professionele identiteit effecten: inhoudelijk (zie eerder besproken) 
➢ Welk effect heeft de neoliberale maatschappij op determinatie (identificatie) en vrijheid 

(separatie)? 

• Paradoxaal: deze maatschappij is terzelfdertijd determinerend en terzelfdertijd laat het 
zeer veel vrijheid toe 

▪ Dit zien we vooral in vergelijking met het religieuze discours: het was zeer determinerend 
en liet nauwelijks vrijheid toe 

▪ Vandaag hebben we een zeer determinerend vertoog (we moeten allemaal excelleren), 

maar tegelijkertijd hebben we nog nooit zoveel vrijheden gekend als vandaag (maar we 
gebruiken die vrijheden niet) 

- White hall study 
- Onderzoek van 

Wilkinson & 
Pickett 
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▪ Nooit waren we zo vrij, en nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld 
➢ Belangrijke vraag vorig hoofdstuk: in welke mate kunnen we de effecten van het 

maatschappelijke objectief evalueren? 

• Onbehagen: geen goed criterium, er is altijd onbehagen 

• Psychosociale gevolgen: we kunnen er heel veel over opmerken, maar ze zijn altijd 

bediscussieerbaar, het zijn gammawetenschappen 

• Effecten op het lichaam: objectieve parameters, stress = langdurige verhoging van 
stresshormonen 

▪ White hall study: gezondheid van Britse ambetaneren longitudinaal onderzoeken  
o Je krijgt een zeer homogeen milieu: hoogopgeleide mensen die in een kantoor werken 

o De mortaliteit tussen de ondergroep en de bovengroep verschilt met factor 3, ook als 
men corrigeert voor ongezonde gedragingen zoals zoken 

o Conclusie: het heeft te maken met het niveau waar men werkt: de ondergroep sterft 

vroeger en wordt sneller ziek omdat ze meer aan stress onderhevig zijn dan de 
bovengroep! (<-> publieke opinie: de mensen bovenaan hebben het meest stress, 
daarom dat ze zoveel betaald worden) 

o Hoe lager het niveau, hoe meer stress, hoe meer effecten op het lichaam! 
▪ Onderzoek van Wilkinson & Pickett: toont hoe een gevolg van een maatschappelijke 

organisatie een effect heeft op de mentale en lichamelijke gezondheid 
o Aangetoond dat er een heel sterke positieve correlatie bestaat tussen toename van 

inkomensongelijkheid en psychosociale gezondheidsindicatoren (zowel mentaal als 

lichamelijk) 
o Correleert met fysieke gezondheid, obesitas 
o De autoriteit van de wetenschap: het onderzoek wordt constant aangevallen door 

lobbygroepen, maar héél hun onderzoek staat online, alle protocollen 
▪ Medische wetenschap stelt vast dat stresshormonen chronisch verhoogd zijn: auto-

immuunziektes, diabetes 
o Deze aandoeningen nemen toe in een maatschappij die het niveau steeds opdrijft 
o Als we denken aan stress, denken we bijna onmiddellijk aan de arbeidsorganisatie, 

maar stress kan ook veroorzaakt worden door langdurig lawaai 

Hoofdstuk 8: Autoriteit en wetenschap 

❖ 8.1: VERDWIJNEN VAN DE TRADITIONELE AUTORITEIT 

- Wij maken nu in de laatste 500j een verandering in autoriteit mee: dit is ontzettend belangrijk 

➢ De traditionele autoriteit verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe autoriteit, waarin 
wetenschap een centrale rol speelt 

➢ Wat betekent autoriteit nu weer? 

• Het maakt onderdeel uit van onze identiteit (naast de ander, mezelf en de andere gender) 

• Autoriteit maakt onderdeel uit van het maatschappelijke: het regelen van de verhoudingen 

tussen de leden van de maatschappij 
▪ Hannah Arendt: onderscheid tussen autoriteit en macht 
▪ Autoriteit: vrijwillige onderwerping op grond van een interne dwang 

o De bron van de autoriteit is extern: de voorwaarde is de erkenning van die bron door 
de meerderheid 

o Vb: mensen die dezelfde religie delen, zullen zich vrijwillig onderwerpen aan de 
afspraken die daaraan gekoppeld zijn 

▪ Macht: gedwongen onderwerping op grond van een externe dwang 

- De bron voor de traditionele autoriteit in het westen: religie, rechtssysteem en traditie 
➢ Die traditionele autoriteit kan begrepen worden als het patriarchaat: geloof in het vaderlijke 

(god de vaderlijke) 

• Functioneringswijze: top-down, op grond van kennis en angst 
- Religie en het patriarchaat worden ondergraven vanaf de Verlichting 

➢ Plato gaf aan dat als je autoriteit inhoudelijk gaat bekijken, dan heeft het altijd te maken met 
kennis en angst 

➢ Vanaf de Renaissance ontstaat de wetenschap die zegt dat de kennis niet klopt 

• Wie heeft er nu de juiste kennis? 

- Horizontaal 

netwerkmodel 
- Elinor Ostrom: 

commons 
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▪ Het patriarchaat zegt dat de Bijbel klopt; als je naar de universiteit ging in de 
Middeleeuwen, dan was dat om de Bijbel en Aristoteles te gaan bestuderen 

o De Bijbel was de enige bron van kennis, en regelde de verhoudingen tussen mensen 
o Het was heidens om naar de natuur te gaan en te observeren 

➢ Darwin geeft de doodssteek voor religie als kennis 

➢ De vervanging van religie door wetenschap loopt hand in hand met een evolutie naar 
toenemende gelijkheid, omdat ongelijkheid ingebakken zat in de religieuze kennis 

• Religie: bovenaan staat god, daaronder staat de man, en de rest van de levensvormen 

(inclusief de vrouw) is geschapen in functie van de man 
▪ Het idee van de scala naturae komt nog uit de religie, het idee dat er ‘hogere’ en ‘lagere’ 

levensvormen zijn 
▪ De man beschouwt zichzelf niet als een onderdeel van de natuur 

➢ Het laatste kwartaal is dit gekanteld: meten aan de man-vrouw verhoudingen 

• De vanzelfsprekende ideeën over mannen en vrouwen verdampen 
- Als de traditionele autoriteit haar grond verliest, dan zitten we in een vacuüm zonder autoriteit 
➢ Een nieuwe autoriteit betekent een andere externe grond die door een groep gedeeld wordt, en 

waar men zich vrijwillig aan onderwerpt 

• Wij zitten in de overgangsperiode tussen 2 autoriteit met als structurele effecten: 

▪ Macht komt in de plaats terwijl de nieuwe autoriteit zich installeert (gedwongen 
onderwerping, externe dwang) 
o Vb ontwikkeling van regelgeving: als er autoriteit aanwezig is heb je veel minder 

regels nodig, mensen voegen zich automatisch aan een aantal regels → vandaag de 
dag zijn er buitengewoon veel regels, en bovendien digitaal 

o Vb digitale regels: boetes worden ons opgestuurd met een foto van de overtreding, 

we kunnen zelfs geen aanspraak meer maken, er is een anonieme macht → frustratie 
▪ Zoektocht naar een nieuwe grond voor een nieuwe autoriteit met een andere 

organisatievorm 
- Vandaag zegt men vaak dat de autoriteit is verdwenen 
➢ Correctie: de traditionele autoriteit is verdwenen en de nieuwe autoriteit is zich aan het 

installeren 
- Verdwijning van de traditionele autoriteit is historisch van fundamenteel belang: verregaande 

gevolgen voor de regeling van de verhoudingen tussen mensen 
➢ Macht neemt over omdat omgangsregels van vroeger niet langer vrijwillig gevolgd worden 

• Exponentiële ontwikkeling van regelgeving 

• Die vaak digitaal functioneert, waardoor nuancering moeilijk wordt (computer says no) 

• Verschuiving van duidelijk identificeerbare gezagsdrager naar anonieme controle en 
machtsuitoefening (big brother is watching you) 

• Mensen durven nog nauwelijks autonoom beslissingen te nemen (is dit wel volgens de 
regels?) 

• Macht wordt minder aanvechtbaar omdat het onzichtbaar is 

• Frustratie bij de mens zoekt een willekeurige uitlaatklep (zinloos geweld) 
➢ Alle traditionele gezagsdragers (ouders, leerkrachten, politie, rechters, politici) zijn hun ooit 

vanzelfsprekend gezag kwijt 
➢ Autoriteit wordt beschouwd als voorbijgestreefd, ouderwets, op grond van een fout idee dat 

autoriteit en patriarchale autoriteit synoniemen zijn 

- We zitten dus in de overgangsperiode, en dat brengt een aantal moeilijkheden met zich mee: 
maatschappelijke reacties hierop: 

➢ Negatieve reacties: populistische oproep naar law and order (Trump, Putin, Erdogan) 

• Pleidooi om terug te keren naar de goede oude tijd, om opnieuw een autoriteit te hebben 
▪ Vaak bij oudere mensen en laagopgeleide mensen: sluit aan bij cultuurpessimisme 

▪ Cultuurpessimisme is van alle tijden 
▪ Politieke partijen zoeken hier aansluiting bij door angst aan te wakkeren 

o Thierry Baudet: 10% van de stemmen gehaald 

• Bij een dergelijk pleidooi worden de uitwassen van het patriarchaal gezag ‘vergeten’:  
▪ Uitgesproken ongelijkwaardigheid, met als gevolg misbruik (vroeger: vrouwen en 

kinderen; tegenwoordig: de niet-productieven) 
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▪ Verheerlijking van trouw aan de leider: zwijgplicht en medeplichtigheid aan misbruik 
▪ Gebrek aan transparantie: hoe lager in de piramide, hoe minder toegang tot kennis en 

informatie 
▪ Recent: doelbewust desinformeren en verspreiden van fake news en fake science 

➢ Positieve reacties: nieuwe autoriteit en nieuwe organisatievorm (verandering van kennis en 

angst) 

• Grond voor nieuwe autoriteit: wetenschappelijke gefundeerde kennis in functie van het 
algemeen belang 

▪ Geloof in wetenschappelijke kennis, niet langer het geloof in de Bijbel 

• De nieuwe organisatievorm is horizontaal (ipv piramidaal/verticaal en top-down): we krijgen 

een horizontaal netwerkmodel 
▪ Hiërarchische knooppunten in het netwerk waartussen gezag verschuift 

o Horizontaal betekent NIET dat iedereen gelijk is, autoriteit veronderstelt ALTIJD 

hiërarchie 
▪ Binnen een netwerkstructuur heb je knooppunten van bepaalde kennis, en als die kennis 

nodig is dan verschuift het gezag naar dat knooppunt= gezagsdragers zijn gezagsdrager op 

grond van specifieke competenties 
▪ Vroeger werd verondersteld dat alle kennis bovenaan zat (god), met paus als ‘next best 

thing’ → alles wat de paus zei was onfeilbaar 
▪ Angst: niet langer verticaal (angst voor straf van een hogere instantie), maar horizontaal 

(angst voor sociale uitsluiting) 

▪ Kennis zit in verschillende knooppunten afhankelijk van het onderwerp 
o Vb universiteit: als er iets beslist moet worden over het digitale, dan ga je naar het 

ICT-centrum, als het gaat over iets anders, dan ge je naar een ander knooppunt 
▪ De beslissingen worden genomen in functie van een gemeenschappelijk project, in plaats 

van in functie van het hiernamaals, met het oog op het duurzaam welzijn van de groep 

- Vb horizontale autoriteit wordt klassiek weergegeven in de commons (meenten): 
gemeenschappelijk gebruik van grassenlanden, visgronden, bossen 

➢ Vroeger was er een periode waar er heel veel grond van niemand was, maar die gronden konden 

wel gebruikt worden 

• De commons bepaalden hoe mensen daar gebruik van konden maken (bottom-up) 

➢ Elinor Ostrom bestudeerde de commons op economische wijze → nobelprijs economie 

• Verwachting dat het ouderwets is en absoluut niet werk 

• Studie: in termen van duurzaamheid is dit de beste economische vorm! 

• Alle commons delen gelijkaardige kenmerken/structuur: horizontale organisatie 
▪ Leden hebben slechts beslissingsrecht indien ze langdurig lid zijn (dus niet even profiteren 

en dan weer verdwijnen, accent op duurzaamheid) 

▪ Duidelijke regels over de verdeling van lusten/lasten, opgesteld door de groepsleden zelf  
▪ Regels kunnen ten allen tijden gewijzigd worden door de groep zelf  
▪ Groep kan individuele leden sanctioneren (meestal door uitsluiting) 

➔ Deze regels zien we terugkomen in de economie vandaag 
- Opvallend aan horizontale autoriteit 

➢ Kennis ligt verspreid over verschillende horizontaal georganiseerde knooppunten 

• Kennis ligt niet langer bovenaan bij 1 iemand 
➢ Aard van kennis: niet langer religieus, wel wetenschappelijk 

➢ Angst: niet langer verticaal, wel horizontaal → uitsluiting 

• Angst om uit het netwerk gestoten te worden 
➢ Evaluatie en controle gebeuren wederzijds 

➢ Transparantie is inbegrepen in het horizontale model 
- Deze positieve evolutie naar een nieuwe autoriteit met een andere organisatievorm (horizontaal), 

met een andere bron van kennis/grond van autoriteit (wetenschap) en een andere vorm van angst 
(uitsluiting) kan worden afgewogen aan het vertoog 

➢ Wat verschijnt in het spreken? 

• Galileo Renaissance: toont aan dat de Aarde rond de Zon draait 
▪ Inquisitie en de paus: hij moet zijn stelling herroepen want ze is vals, ze klopt niet met de 

Bijbel 
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▪ Sedertdien gevleugde uidrukking: Eppur si meove (en toch beweegt ze!), ook al heeft hij 
zijn stelling moeten intrekken 

o De uitdrukking betekent ‘het maakt niet uit wat je gelooft, dit zijn de feiten’ 

• 1950-1975: bisschoppen/clerus doet verregaande uitspraken over maatschappelijke 
verhoudingen (man/vrouw, gender, seksualiteit: zaken waar ze NIETS van afweten)  

▪ Er werd naar hen geluisterd 
▪ Stel je voor dat iemand van de clerus vandaag beweert dat de klimaatsverandering ‘sterk 

overdreven’ is 

• Vrijemarktvertoog: CEO’s en economisten worden nu aan het woord gelaten, mensen 
luisteren naar hen 

▪ Zij doen nu de verregaande uitspraken over politieke verhoudingen en, recent, over de 
klimaatsverandering 

▪ Zij weten daar even weinig van af als de clerus 50j geleden 

▪ Het feit dat het aan hen gevraagd wordt, getuigd van een bepaalde macht 

• Klimaatspijbelaars aan politici illustreert het nieuwe vertoog 
▪ De regering nodigt hen uit om op gesprek te komen in het parlement, maar hun antwoord 

luidde ‘nodig de klimaatwetenschappers uit naar het parlement, en luister naar hen’ 
➔ Nieuwe vorm van autoriteit! 

- Voorbeelden van horizontale autoriteit 
➢ Casus: opvoeding 

• In de opvoeding leert men het kind welke autoriteit er is, wie dat is en hoe die functioneert 

• Vroeger: vader-weet-het-beter model 
▪ Wacht maar tot dat uw vader thuiskomt 

• Tegenwoordig: horizontale netwerken rond het kind 

▪ Ouders, grootouders, kinderverzorgsters, naschoolse opvang, enz… 
▪ Nieuwsamengestelde gezinnen: zesjarigen vinden dit normaal “hoeveel mama’s heb jij” 

• Kinderen werden vroeger ook wel opgevoed door een netwerk: “it takes a village to raise a 
child” 
▪ Verschil met nu: die opvoeding was patriarchaal, die gebeurde binnen dat piramidale 

• Omer: horizontale autoriteit gaat uit van een groep 
➢ Casus: assistenten aan de universiteit 

• De laatste generatie assistenten pakken problemen aan op een volledig andere manier 

▪ Ze komen met eigen oplossingen, ze kijken naar links en naar rechts naar hun collega’s 
▪ Vroeger kwam men met problemen naar de professor, die moest dat dan maar oplossen 

➢ Casus: klokkenluiders, Wikileaks, Luxleaks en Panamapapers 

• Verschuiving in de benaming van deze klokkenluiders: van LEAKS (lekken) naar PAPERS 
▪ Taal is belangrijk, taal toont hoe mensen erover denken! 

• Mensen die het als lekken benoemen willen niet dat de informatie buitenkomt: vroeger was 
dit vanzelfsprekend in de patriarchale piramide  
▪ Verdwijning van verplichte ‘trouw’ en ‘loyaliteit’ AKA zwijgplicht 

• Dit is de transparantie en wederzijdse controle: het is zeer moeilijk om nog iets verborgen te 
houden 

➢ Casus: bedrijfswereld 

• De installatie van het neoliberale model (top-down) gebeurde via de bedrijfswereld en 
arbeidsorganisatie 

• We zien nu dat de bedrijfswereld meer en meer dit horizontaal model begint over te nemen 
▪ Het kan zijn dat het vanuit daar ruimer geïnstalleerd zal worden 
▪ Dit model levert meer winst: grotere jobsatisfactie hebben, minder burnout, meer 

verantwoordelijkheid en macht, agency, zeggenschap, collegialiteit, … 

• Vb Semco: Braziliaanse multinational met 6000 werknemers 
▪ Oorspronkelijk een familiebedrijf 

▪ De eigenaar gaat op zoek naar een andere organisatievorm: hij is toevallig geëindigd in 
een volledig transparante, horizontale organisatie 

o De hiërarchie bestaat uit overlappende cirkels 
o Iedereen weet wat iedereen verdient, open communicatie over winst en verlies 
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▪ Het bedrijf functioneert al +25j, het heeft alle Braziliaanse recessies overleefd, het maakt 
nog steeds winst en het heeft geen problemen met de vakbonden → zeer gegeerd om te 

werken 

• Vb Buurtzorg: zorginstellingen zijn zeer hiërarchisch georganiseerd in Nederland 
▪ Iemand stelt voor om het op een andere manier te proberen: hij richt zelfsturende teams 

op 
▪ 3j later heeft hij 500 zelfsturende teams, beste bedrijf van Nederland, hoge 

klanttevredenheid, meer winst → volledig horizontaal georganiseerd 

• Vb Schoenen Torfs: de winkels worden gerund door teams die ongeveer alles mogen 
beslissen 

▪ Het Engels is bijna compleet verdwenen 
▪ Winstcijfers zijn alleen maar omhoog gegaan 
▪ Het bedrijf heeft geen enkele euro schuld 

- Als dit zo duidelijk een beter arbeidsorganisatiemodel is, waarom schakelt de hele bedrijfswereld 
hier dan niet naar over? 

➢ Degene die dat moeten beslissen zitten bovenaan, en dat betekent dat ze zichzelf overbodig 

zouden maken 
➢ Heel veel bedrijven hebben een sterke, traditionele structuur 

• Je moet bijna tabula rasa kunnen beginnen 
➢ De installatie van een horizontaal arbeidsmodel is sterk contextueel bepaald 

• Je kan niet zomaar letterlijk het model van Torfs bijvoorbeeld overnemen 

• Je moet het ter plaatse opnieuw uitvinden 

❖ 8.2: POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE IMPLICATIES 

-  De maatschappelijke reactie op de evolutie van autoriteit vertoont een opvallende 
overeenkomst met 2 politiek-morele grondstromen, die ook overeenkomen met de 2 

identiteitsvormende processen 
➢ Kritische houding tegenover het centraal (vroeger: patriarchaal) gezag, met altijd een pleidooi 

voor meer autonomie → separatie 

• Meer autonome mensen 
➢ Onderwerping aan en bevestiging van het centraal gezag, en een afwijzing van meer autonomie 

→ identificatie 

• Dit zijn meer angstige mensen die veiligheid en zekerheid zoeken in centraal gezag 
- Deze grondstromen komen altijd terug 

➢ Links vs rechts 
➢ Progressief vs conservatief 
➢ Horizontaal vs piramidaal 

- Dit zijn morele groepen want ze hebben andere opvattingen over de maatschappelijke 
verhoudingen: 

➢ Man/vrouw gelijkwaardigheid 
➢ Homohuwelijk 
➢ Abortus  

- Opmerking over de groepen 
➢ Rechts: voorkeur voor een top-down autoriteit met centraal gezag 

• Sterke groepsgeest door identificatie met de leider van de groep en diens principes: vaak 
uniformen, gemeenschappelijk symbolen, … 

• Daardoor is deze groep vaak veel sterker bij verkiezingen, net omdat ze een groep vormen 

• Invraagstelling van diversiteit 
➢ Links: voorkeur voor horizontale autoriteit met meer autonomie voor het individu 

• Veel minder groepsgeest en een veel grotere diversiteit 

• Veel zwakker bij verkiezingen omdat ze geen groep vormen, interne discussies 

• Invraagstelling van centraal gezag en uniformiteit 
➢ Dit wordt vandaag de dag uitvergroot door het populisme, burgerinitiatieven, electorale 

democratie invraagstelling 
- Huidige evolutie: geloof in een traditionele en typische piramidale partijpolitiek is verdwenen → 

de democratie werkt niet? 
➢ Dit klopt uiteraard niet 

- Deliberatieve 
democratie 

- James Fishkin 
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➢ Democratie is een proces dat nooit af is 

• Democratie veronderstelt dat we vrijheid koppelen aan gelijkheid (1 man, 1 vote) 

▪ Dit bevat een tegenstelling: als ik volledig vrij ben, dan kan ik de gelijkheid van de ander 
aan mijn laars lappen 

▪ Als iedereen gelijk moet zijn, zijn we niet langer vrij 

▪ Deze 2 idealen staan onvermijdelijk in een spanningsveld 

• Dat spanningsveld krijgt om de zoveel keer vorm 
▪ Eerste vormgeving: algemeen stemrecht 

➢ Verkiezingen werken niet meer, we kiezen geen vertegenwoordigers, we kiezen leden van een 
partij die op voorhand aangeduid zijn 

➢ Voorwaarden voor verkiezingen: iedereen moet kunnen stemmen, en IEDEREEN MOET ZICH 
KUNNEN VERKIESBAAR STELLEN 

• Wij leven in een particratie, GEEN DEMOCRATIE 

• De partijen beslissen, er ontstaan dynastieën (zoon van wordt ook minister) 
➔ We krijgen een pseudodemocratie 

➢ Politieke filosofen: deliberatieve democratie ipv gewone democratie 

• James Fishkin: in Texas moeten energieleveranciers de klanten bevragen over wat ze willen 
hebben 

▪ Ze spreken James Fishkin aan, een communicatiewetenschapper 
▪ Hij stelt 8 groepen samen die een representatief beeld bieden van de Texaanse bevolking 

(evenveel rednecks, zwarten, hoogopgeleiden, …) 

▪ De geselecteerde mensen blijven een weekend samen: ze vullen een vragenlijst in over 
hun visie over energie 

▪ Gedurende het weekend krijgt die groep zoveel mogelijk objectieve informatie over 

energie: de kostprijs, impact, … 
▪ De groep wordt gestimuleerd om vragen te stellen en te discussiëren samen met 

professionele coaches 
▪ Op zondagavond moeten ze opnieuw stemmen: ze worden verteld dat hun beslissing zal 

doorgevoerd worden 

▪ Resultaten: 
o Van 34% naar 84% voor hernieuwbare energie: een oliestaat heeft ervoor gekozen om 

zoveel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken 

o KENNIS HELPT! 
o Als je mensen de juiste kennis biedt en de verantwoordelijkheid geeft om beslissingen 

voor het land te maken, dan zullen ze de beste keuze kiezen 
➢ Opmerking: je hebt toch heel veel domme mensen, en zij mogen ook stemmen, en kijk dan wat 

er eens van komt! 

• Dit experiment van James Fishkin illustreert dat ook domme mensen slimme keuzes maken 
indien je ze de juiste kennis en coaching aanreikt 

➢ Vb Ierland moest een beslissing nemen op vlak van homohuwelijk en abortus 

• Ierse regering heeft deliberatieve democratie toegepast hiervoor 

• Homohuwelijk en abortus werd met een overweldigende meerderheid goedgekeurd 

➢ Deliberatieve democratie: ipv een gekozen groep vertegenwoordigers, wordt er een 
representatieve groep aangeduid 

• Aanduiden via wetenschappelijke methode: gestratificeerde sample 

• Aanduiden via loting: werkt even goed 

• Het illustreert hoe een horizontale autoriteit werkt 
- Hiermee is natuurlijk niet alles opgelost: belangrijke problemen met deliberatieve democratie 

➢ Wie bepaalt de kennis? 

• Wetenschap, dat moet gebalanceerd zijn 

➢ Wie bepaalt er de agenda? 

• Waarover wordt er gediscussieerd en waarover wordt er beslist? 
- De slogan dat democratie niet werkt, klopt niet 

➢ Deliberatieve democratie werkt wel 

❖ 8.3: WETENSCHAP ALS GROND VOOR NIEUWE AUTORITEIT 

- Ter herinnering: 

- Neo-occultisme 
- Sciëntisme  
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➢ Plato: autoriteit berust op kennis en angst 
➢ Arendt: autoriteit vraagt een door de gemeenschap erkende, externe grond 

➢ Traditioneel gezien was de Bijbel de bron van kennis, en angst voor straf komende van boven 
➢ Nu: universele moraal, met wetenschap als bron van kennis, en angst voor straf komt vanuit een 

horizontale netwerkorganisatie 

- Er zijn 3 problemen met wetenschap als grond voor een nieuwe autoriteit 
➢ Nood aan een nieuw groot verhaal, gedragen door de wetenschap 

• Bij de klassieke autoriteit was er uitdrukkelijk een sterk verhaal: in de Bijbel, de politiek 

(ideologisch: communisme, humanisme, liberalisme) 
▪ Mensen konden zich erin herkennen 

▪ Die Bijbelse verhalen zijn hun geloofwaardigheid verloren omdat ze niet waar zijn 
▪ De ideologische verhalen zijn hun geloofwaardigheid verloren omdat ze werden 

overgenomen door de markt 

o Alle politieke partijen doen uiteindelijk hetzelfde, ze volgen de markt 

• In het westen hebben we dus een zeer groot verlies aan zingeving vanaf ’80 en ‘90 
▪ Steeds meer mensen zijn geseculariseerd, maar tegelijkertijd is er een sterke stijging van 

het neo-occultisme 

• Neo-occultisme: alle theorieën en overtuigingen in de marge van de officiële wetenschap en 

vaak ingaand tegen wetenschappelijke bevindingen 
▪ Een soort esoterie, vaak gekoppeld aan conspiracy-theorieën 

• Sciëntisme: die benadering in de wetenschap die alles wilt reduceren tot betawetenschappen 

▪ Kwalijke evolutie in de wetenschap 
▪ Reduceert alfa en gamma-wetenschappen tot betawetenschap (alles kwantitatief willen 

maken) 

▪ Gaat ervanuit dat er op alles een perfect en volledig antwoord mogelijk is, het is maar 
een kwestie van tijd 

o Vb reductie van de psychologie tot de hersenen 
o Vb reductie van biologie tot genen 
o Ze ontkent het existentiële tekort 

▪ Verlies aan zingeving door combinatie met het vrijemarktvertoog 
o Een verlies aan zingeving is een verlies aan identiteit 

• Opvallend: top betawetenschappers monden vaak uit in een zoektocht naar nieuwe 
spiritualiteit 
▪ Transcendentaal, ethiek 

▪ Erkenning van het tekort 

• Dit betekent dat we het onderscheid tussen alfa, gamma en betawetenschappen weer 
ernstig moeten nemen 

▪ Hoe kunnen we kwalitatief onderzoek impliceren in de betawetenschappen 
▪ Erkennen dat de resultaten uit gammawetenschappen contextueel zijn 
▪ Koppeling én onderscheid tussen wetenschap en ethiek 

o Vanaf onderzoeksresultaten worden gebruikt in de echte wereld zit je in het ethische 
veld 

• Ethisch-wetenschappelijke grond? Inhoud van het nieuwe grote verhaal? 
▪ Duurzaamheid van de aarde en leefbaarheid van de samenleving 
▪ Meer billijke verdeling van goederen en diensten 

➔ Koppeling tussen ethische en wetenschappelijke kennis 
➔ Dit impliceert een belangrijke verschuiving in mensvisie: de mens is niet langer verheven 

boven de natuur (religie), maar de mens is onderdeel van de natuur 
➢ De botsing met macht, die de autoriteit van wetenschap zoveel mogelijk betwist in functie van 

bestendiging van de macht 

• Vroeger koppeling overheid – kerk, vandaag koppeling overheid – markt 

• Botsing tussen een financiële economische macht (duaal) en een wetenschappelijke 
autoriteit (triangulair) 

▪ Wetenschap als bron van autoriteit wordt verhinderd 
o Er gebeurt heel veel zwak en vervalst onderzoek door de vermarkting van 

wetenschap 
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▫ Hier aan de universiteit zijn we daar uitdrukkelijk van aan het afstappen 
“wetenschappelijke papers moeten gelezen worden, niet geteld” 

▫ Verder zijn er ook initiatieven zoals open-access, onafhankelijke 
onderzoeksgroepen etc om dit tegen te gaan 

▪ Wetenschappelijke geloofwaardigheid wordt ondergraven 

o Fake science door lobbygroepen 
▫ Dit is veel nefaster  
▫ Cijfers worden gebruik om wetenschapsresultaten in twijfel te trekken 

• Ondergraving van wetenschappelijke geloofwaardigheid 
▪ Wetenschap krijgt slechte pers op grond van vervalst onderzoek 

▪ Reductie gammawetenschap tot betawetenschap maakt dat zogezegd algemeen geldige 
onderzoeksresultaten voortdurend betwist kunnen worden door andere eveneens 
zogezegd algemeen geldende onderzoeksresultaten (zie onderzoek in economie, 

psychologie, …) 
▪ Blijkt uit een verrassend taalgebruik: ‘blievers vs non-believers’ 

• Fake science mechanisme: onderzoeksresultaten die negatief uitvallen voor een financiële 
macht worden in twijfel getrokken door pseudowetenschap in opdracht van en betalld door 
economische lobbygroepen, zogenaamd in functie van het algemeen belang 

• Casus tabaksindustrie: 
▪ 1953: verband tussen kanker en roken wordt aangetoond 
▪ Tabakslobby belegt meerdere vergaderingen om een strategie te ontwikkelen die hun 

financiële belangen beschermt: “the best way to fight science is more science” en “doubt 
is our product, since it is the best means of competing with the ‘body of fact’ that exists in 
the mind of the public” 

▪ Gevolg: tabakslobby ondersteunde ‘wetenschappelijk’ onderzoek naar het effect van 
roken die de bestaande bevindingen in twijfel trok, en misbruikte psychologisch 

onderzoek om de publieke opinie te beïnvloeden (vb gewenste identiteit associëren met 
roken: Marlboroman, vrijgevochten vrouw) 

▪ Dit gedurende bijna een halve eeuw: tot eind jaren ’90 systematische, bewuste 

beïnvloeding van wetenschappelijke studies ivm roken en gezondheid 

• Casus CFK’s (effect van drijfgassen op ozonlaag): 

▪ 1978 – 1985: ontdekking dat het gat in de ozonlaag boven Antarctica substantieel 
toegenomen was 

▪ Wereldwijde bedreiging voor de gezondheid 

▪ Eerste wetenschappelijke twijfel, vervolgens duidelijke bevestiging vanuit meerdere 
onderzoeksgroepen, met daarbij onomstotelijk bewijs dat de oorzaak bij de mens ligt 
(uitstoot CFK’s) 

▪ 1979: CFK’s volledig verboden in de VS 
▪ 1989-91: wereldwijd volledig verboden 

• Casus zure regen: 
▪ De grond is overal aan het verzuren door zure regen, en die zure regen heeft te maken 

met uitstoot van bepaalde gassen 

▪ Dit wordt systematisch in twijfel getrokken 
o Altijd bestaande wetenschappelijke twijfel uitvergroten 
o Nieuwe wetenschappelijke rapporten aanvragen 

o Commissies met hoofdzakelijk politici oprichten die de rapporten beoordelen 
o Besluiten uitstellen 

o Oplossingen voorstellen als onrealistisch, onbetaalbaar, economisch, desastreus 
o Beschuldiging van ideologisering van de wetenschap: berichtgevingen over zure regen 

komen van ‘linkse’ wetenschappers 

▪ De EU heeft vrij snel ingegrepen, in Amerika hebben ze moeten wachten op een andere 
regering 

• Huidige casus: klimaatsverandering met een consensus van boven 90% 

▪ Identieke reacties om het te ontmantelen zoals bij de casus zure regen 
▪ Typisch tegenargument: schematische voorstelling van temperatuurstijging over de jaren 

heen tonen 
o Het is een perfect vlakke curve 
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o De grafiek wordt echter voorgesteld in °C, maar je moet de temperatuursverandering 
voorstellen in °C/10 (1/10de van een graad) 

o Vanaf 1975 klimt het opeens heel steil  
▪ De betawetenschappers worden plots beschuldigd van ideologische wetenschappers te 

zijn 

o Linkse doemdenkers, groene ideologen 
o Wat heeft temperatuurstijging met een ideologie te maken? 
o Ironie: het zijn net machtshebbers die wetenschappelijke feiten ideologisch gaan 

inkleuren en bekritiseren vanuit pseudowetenschap 
o Ideologisch staat hier voor vermarkting 

➢ Waarheidsgehalte van de wetenschap 

• Ik gebruik uitdrukkelijk voorbeelden uit de betawetenschappen: er is weinig discussie over 
het waarheidsgehalte 

▪ Vraagstellingen zijn nauwelijks ideologisch, maar wel theorieafhankelijk 
▪ Onderzoeksresultaten hebben een veel grotere en vaak zelfs een algemene geldigheid 

• Gammawetenschappen zijn belangrijker voor de maatschappij, maar zij hebben niet 
hetzelfde waarheidsgehalte 
▪ Vraagstellingen vloeien vaak voort uit een vooraf bestaande mens- en maatschappijvisie 

(andere vragen, andere antwoorden) 
▪ Onderzoek is altijd contextueel, dus resultaten zijn slechts geldig voor zover de contexten 

vergelijkbaar zijn 

• Geen van beide levert absolute zekerheid op 
▪ Waarheidsgehalte = wetenschappelijke consensus + replicatie 
▪ Veel moeilijker binnen de gammawetenschappen 

• Casus trickle down: 
▪ Stelling: wanneer het rijkste gedeelte van de bevolking erop vooruitgaat, is dat goed voor 

iedereen 
▪ Redenering: het is wetenschappelijk bewezen dat kapitaalkrachtigen daardoor meer 

zullen investeren, daardoor komt er meer groei en dus meer werkgelegenheid en 

uiteindelijk wordt iedereen er beter van 
▪ Maatregelen: fiscale rulings en zoveel mogelijk belastingsvoordelen voor de topgroep 

▪ Klopt dit, wetenschappelijk? 
o Onderzoek toont exact het tegenovergestelde aan: stijgende inkomensongelijkheid 

oet de economische groei dalen! 

o Het is zelfs OMGEKEERD: wanneer de onderste 20% het beter krijgt, geeft dit een 
groei-effect op de economie! 

o De trickle down mythe is al geruime tijd ontkracht 

❖ 8.4: BESLUIT 

- De evolutie naar een autoriteit met wetenschap als grond vooronderstelt: 
➢ Een nieuw groot verhaal met een nieuw taalgebruik dat in alle velden doorgang vindt (met 

daarbij bewustwording van misleidend taalgebruik) 

• De woorden leiden tot de dominantie van de taal 

• Er zijn wel een paar nieuwe woorden in de taal aan het komen: ‘fact-checkers’ in de krant 

➢ Een zo ruim mogelijk gedeelde erkenning van het belang van wetenschappelijke besluiten 
gebaseerd op onafhankelijk onderzoek 

➢ Een gecoördineerde aanpak van fake science: onderwijs en media zijn daarbij centraal 

➢ Een overheid die haar beslissingen aftoetst aan de huidige wetenschappelijke consensus, met 
het oog op het algemeen belang 

➢ Wetenschap moet er alles aan doen om haar autoriteit zo duidelijk mogelijk naar voren te 

schuiven, moet veel meer en veel duidelijker naar buiten treden 
- Wetenschap is belangrijker dan ooit tevoren 

➢ Vergelijk met periode waarin het religieus vertoog dominant was: toen correcties vanuit religie 
op wetenschap 

➢ Vandaag nodig: correcties vanuit wetenschap op combinatie politiek/markt 

➢ Risico van het wetenschappelijke vertoog: technocratische samenleving 

• Vb Aldous Huxley: Brave New World → volledige determinatie 

- Technocratische 
samenleving 
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Hoofdstuk 9: Over normaliteit en andere afwijkingen 

❖ 9.1: ONTSTAAN VAN DE PSYCHOLOGIE 

- Welke effecten heeft de maatschappij op het individu? Wat zijn de effecten op psychische 

normaliteit en abnormaliteit? 
- Psychologie is een heel recente discipline, maar terzelfdertijd heeft psychologie een enorm lange 

voorgeschiedenis 

➢ Als je iets wilt begrijpen moet je de geschiedenis kennen 
- VAN ZIEL NAAR EGO: 

- Psychologie heeft alles te maken met existentiële vragen over onze identiteit: wie ben ik? 
➢ Huidige vertaling: ben ik normaal? → dit is een vraag naar de psychologisch identiteit 

➔ Van intrinsieke en essentialistische naar een maatschappelijk bepaalde en dus arbitraire 

norm 
▪ Intrinsiek/essentialistisch: de mens is zo 

→ normaliteit wordt overal en altijd hetzelfde gedefinieerd 

▪ Maatschappelijk/arbitrair: identiteit hangt af van de tijd en de plaats 
→ normaliteit wordt gedefinieerd volgens de gangbare normen 

➢ Onze psychologische identiteit bevat geen essentie 

• Onze identiteit is niet dezelfde als die van 100, 200 of langer geleden, ondanks dat we ons 
steeds herkennen in vroegere figuren 

• Het idee van een wezenlijke identiteit betekent  
▪ Dat onze identiteit en die van x aantal jaar geleden dezelfde is 
▪ Dat onze (psychiatrische/psychologische) afwijkingen van vandaag exact dezelfde als die 

van x aantal jaar geleden zijn 
➢ Identiteit wordt maatschappelijk ingevuld, en is op zekere hoogte arbitrair 

• De identiteit wordt geconstrueerd bovenop een biologisch fundament dat bepaalde krijtlijnen 
uittekent waar je best niet buiten gaat 

➢ Vb genderidentiteit: nog niet zo heel lang geleden enkel binair 

• Intussen heeft dit zich uitgebreid naar homoseksualiteit, biseksualiteit 

• Maar het lichaam eronder is niet veranderd 
➔ Verschil tussen biologische ondergrond en psychosociale bovenbouw 

- Psychologie bestaat met moeite 100j, maar in de klassieke filosofie werden dezelfde vragen al 
gesteld, en die werden vertaald naar het religieuze 

➢ We hebben een flink stuk filosofische en religieuze geschiedenis, en dit uit zich ook 
➢ Voorwaarden voor het ontstaan van psychologie 

• Existentiële vragen: wie ben ik? 

• Exclusieve aandacht voor het ik: het individu komt op de voorgrond 
▪ Dit is de geboorte van het ‘subject’ 
▪ Psychologie is slechts denkbaar nadat het individu op de voorgrond verschijnt 

➢ Vb: laatmiddeleeuwse schilderijen zijn niet gesigneerd, de teksten van Shakespeare werden niet 
gesigneerd, Latijns en Grieks bevat geen apart voornaamwoord, … 

• Het individu kreeg niet dezelfde aandacht als bij ons vandaag 
- De focus op ‘ik’ is recent: we dateren het ‘ik’ dat op de voorgrond verschijnt terug bij 2 belangrijke 

auteurs 

➢ 16e eeuw: Montaigne 

• Que sais-je in zijn Essais 

• Hij schrijft over vanalles, verschillende onderwerpen, maar in de inleiding staat ‘vergis je niet, 

ik heb maar 1 onderwerp en dat is mezelf, want in alles wat ik schrijf leer je me kennen’ 

• ‘mijn bedoeling is om op zoek te gaan naar wat ik kan weten; centrale vraag: wat weet ik 

eigenlijk?’ 
➔ Geboortedatum van het subject 

➢ 17e eeuw: Descartes 

• Cogito ergo sum: de geboorte van het wetenschappelijke subject 
➢ De geboorte van het subject is meteen ook de geboorte van de twijfel 
➢ Kant: wat kan ik kennen, wat moet ik doen, mat mag ik hopen?  

• Met als onderbouw: wat is de mens? Wie ben ik? 

- Montaigne 

- Descartes 
- Degeneratie-

theorie van Morel 

en Lombroso 
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- Vanaf Descartes wordt een religieuze traditie geseculariseerd, met verregaande gevolgen tot 
vandaag 

➢ Dualisme 

• De ziel wordt het denken: onderzocht door de psychologen 

• Het lichaam wordt het medische lichaam: onderzocht door medici 

➔ Het onderscheid tussen lichaam en geest bestaat niet, ze zijn een, het is enkel een manier 
om na te denken over onszelf, niet de realiteit 

➢ Ziel/geest verschuift naar het denken, en dus van theologie naar filosofie, en nog later naar 

psychologie 
➔ Achtergrond van psychologie is filosofische theologie 

➢ Wij bestuderen het ego: psychologie is eigenlijk egologie 

• Het is het ‘ik’ dat denkt, dus wordt het bewust denkende ‘ik’ het nieuwe studieobject 

• Cognitieve psychologie: ratio, nadenken 

▪ Dit staat hoger dan emoties, het affect (zogezegd) 
▪ Dit kan teruggevoerd worden tot Plato 

- De laatste 100j is het naar voren schuiven van het ‘ik’ in een stroomversnelling gekomen 

➢ Steeds minder groep, steeds meer individu 
➢ Alles draait rond het individu van tegenwoordig: elk individu beschouwt zichzelf als het centrum 

van de wereld 

• Vb debuutromans  
▪ Connie Palmen: De Wetten 

o Coming of age boek met zichzelf als onderwerp in verhouding tot haar familie, haar 
vriendje, … 

▪ Bregje Hofstede: Drift 

o Coming of age boek maar totaal anders, het gaat ALLEEN over het ik, en de andere 
figuren errond zijn enkel randfiguren 

• Vb stand-up comedians: ze zijn altijd bezig over zichzelf 
▪ Stand-up comedians van vroeger hadden het over de maatschappij 

➔ Verschuiving in de inhoud en ‘ik’ 

- Psychologie surft op de hedendaagse tendens van het centraal stellen van het ‘ik’ 
➢ Wij hebben nog nooit een tijdperk meegemaakt waar psychologie zo centraal staat als vandaag 
➢ Men vergeet bij de exclusieve aandacht voor het ‘ik’ 2 dingen 

• Het ‘ik’ is per definitie verdeeld 

• Psychologie gaat heel vaak mee in de ILLUSIE van het individu, van de veronderstelde 

onafhankelijkheid van het individu 
▪ Vb zelfbeeld komt uitsluitend uit interacties met anderen, als je geen interacties met 

anderen had, dan was er simpelweg geen zelfbeeld 

▪ Psychologie is per definitie intersubjectief 
- VAN IDEALE MENS NAAR NORMALE MENS: 
- Visies op normaliteit 

➢ De ideale mens: sluit aan bij de klassieke mensvisie (Aristoteles) 

• Er bestaat een kernidentiteit die zich ideaal moet realiseren: noodzakelijke vervolmaking van 

het individu 

• Dit idee betekent dat je afwijkingen definieert in functie van iemand die dat ideaal niet heeft 
bereikt 

➢ De normale mens: psychologie definieert normaliteit in termen van statistische cijfers en 
gemiddelden 

• De normale mensen zijn degene die zich in de middenmoot bevinden 

- Het eerste boek over psychologie is vrij oud: psychologia, hoc est de hominis perfectione (over de 
perfectie van de mens)  

➢ In het begin werd er nog geredeneerd van de ‘ideale mens’, de klassieke mensvisie 
➢ Wij hebben vandaag de dag een eigenaardige mengeling tussen de normale en ideale mens 

• Vb de norm voor intelligentie is 100, maar iedereen hoopt op een IQ van minstens 120 

▪ Normaliteit is helemaal niet zo aantrekkelijk! 
- Definities  
➢ Normaliteit: statistiek, een Gauss-curve, afwijkingen (wetenschappelijk) 
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➢ Identiteit: psychosociale constructie afhankelijk van een aantal maatschappelijke normen 

• Net zoals identiteit doorheen de jaren verandert, verandert abnormaliteit ook doorheen de 

jaren, alsook de wijze waarop men naar abnormaliteit kijkt ook verandert 

• Het perspectief waarmee we kijken naar (ab)normaliteit verandert doorheen de jaren, 
want het is ook bepaald door de maatschappelijke context 

▪ Onze manier van kijken is ook een perspectief en geen definitieve versie 
▪ Perspectieven op normaliteit: 

o Religieus – moreel: zolang het religieuze discours dominant was, werden mensen die 

afweken beschouwd als heiligen, heksen, ketters, heidenen, … 
o Juridisch – forensisch (na de Verlichting): afwijkende mensen zijn marginalen, wonen 

aan de rand van de stad → ze worden opgesloten in instellingen 
o Medisch: marginalen worden patiënten, nu zijn ze ziek → psychiatrie 

➢ Normaliteit: moreel oordeel binnen het spanningsveld individu – maatschappij/cultuur 

waarbinnen identiteit geconstrueerd wordt in functie van de voorgehouden beelden 

• Aliënatie/identificatie: de Ander bepaalt de invulling van het subject 

• Separatie: het subject heeft tot op zekere hoogte een keuzemogelijkheid 

- Implicaties voor het onderscheid normaal/abnormaal 
➢ Berust op de mate van overeenkomst tussen het subject en de maatschappelijk verwachte 

normaliteit 
➢ De mate van overeenkomst kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden (religieus, 

juridisch en medsch) 

• Degeneratietheorie (Morel en Lombroso): mensen die psychiatrisch ziek waren zijn 
gedegenereerd 
▪ Sommige mensen ontwikkelen zich beter, sommigen slechter, en dit is biologisch 

verankerd 

• Vandaag de dag: psychiatrische patiënten hebben een hersenziekte 

▪ Psychologische normaliteit op grond van kwantificering (Gauss-curve) 
➔ In welke mate zijn normatieve kenmerken kwantificeerbaar? Lijkt nog te lukken bij 

intelligentie, maar wat met angst, depressie? 

➔ = het probleem voor hedendaagse diagnostiek 
- We hebben een heel dubbele visie op normaliteit: enerzijds aansluitend bij de wetenschap (Gauss-

curve) en anderzijds willen aansluiten bij het ideaalbeeld van de mens 

➢ Een ideale normaliteit: (zie vorige hoofdstukken) maximalisatie-ideaal, er moet altijd groei zijn, 
het moet steeds meer zijn → in concurrentie treden met anderen en met onszelf 

• Impact op ontologische kenmerken 
▪ Ontkenning van onze onvolledigheid: perfectie is haalbaar 
▪ Wijziging vormgeving verdeeldheid: van vijandigheid tov onszelf naar ‘nooit goed genoeg’ 

▪ Ontkenning van het sociaal zoogdier zijn 

• Impact op het lichaam 
▪ Steeds minder afstemming op noden van het lichaam 

▪ Steeds toenemende versnelling: blijkt uit het taalgebruik (quality time, short ski, fast food, 
speed dating, powernaps) 

o Er moet steeds meer, steeds sneller gebeuren 
o We hebben steeds minder tijd 

• Wordt veroorzaakt door: 

▪ Veralgemeend concurrentieprincipe, ook buiten de werkvloer 
▪ Verplichte groei en pleonexia: inflatie van superlatieven (tof, keitof, super, megasuper, 

awesome, megasuperawesome) 

o Er moet altijd meer zijn, en dit proberen uit te drukken met woorden 

• Gevolgen 

▪ ADHD als cultuurfenomeen: maatschappelijk ideaal van steeds meer, steeds sneller 
o Het is een uitvergroting van de ideale normaliteit 

▪ Burn-out: versnelling stopt, tijd stopt 

o Het is een uitvergroting van de ideale normaliteit 
▪ Cynisme: in het systeem blijven, maar zonder engagement 
▪ Leeg (depressie/angst) vs overval (narcisme/psychopathie) van zichzelf 
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o Depressie is de mislukking 
o Narcisme is het overvol zijn 

➢ De ideale normaliteit die ons voorgehouden wordt zorgt voor een toenemend aantal 
problemen/stoornissen 

- Kritische bedenking: is dit de schuld van die idealen op zich? 

➢ Nee, het loopt niet fout bij de inhoud van de idealen, het gaat over de manier waarop die 
idealen vormgegeven worden 

• De voorgehouden idealen zijn overal hetzelfde, de keuzemogelijkheid is zeer gering 

▪ Allemaal maatschappelijk en financieel succes 

• De intensiteit waarmee de idealen opgedrongen worden 

▪ Een ideaal daar werd vroeger enkel over verteld, en dat was iets dat je vond in boeken 
▪ Vandaag worden de idealen overal letterlijk getoond 
▪ Er zijn amper ruimtes zonder beeldschermen, we hebben GSM’s, constant 

reclamebeelden 

• Onze huidige idealen worden systematisch cijfermatig uitgedrukt, zodat mijn resultaat 
(score) nooit genoeg is (cijfers hebben geen interne grens) 

• Overtuiging dat perfectie haalbaar is als je je maar voldoende inspant 
➔ Door deze 4 factoren zijn deze idealen schadelijk 

❖ 9.2: CRITERIA VOOR (AB)NORMALITEIT (1) 

- Er zijn twee verschillende benaderingswijzen; 

➢ Criteria voor abnormaliteit gebaseerd op de gevolgen van de huidige identiteitsconstructie 

• Op welke manier wordt de huidige identiteit geconstrueerd, en welke effecten heeft dat? 

➢ Criteria voor abnormaliteit gebaseerd op de huidige maatschappelijke invulling van een ideale 
normaliteit 

• Wie wijkt er daarvan af? 

• Iedereen gebruik deze criteria 
➢ Als we gaan bepalen wat abnormaal is, dan gaan we terzelfdertijd bepalen wat het doel van de 

behandeling is 

• De manier waarop je afwijking definieert bepaalt het doel van de behandeling!! 
▪ Dit heeft verregaande effecten 

- Criteria gebaseerd op de gevolgen van de huidige identiteitsconstructie: gebrek aan afstemming 
➢ Identiteit is een psychosociale constructie gebaseerde op identificatie en separatie 

• Filosofie: identificatieprocessen zijn vervreemdingsprocessen 

▪ Die identiteit is niet de oorspronkelijke, vandaar ‘vervreemding’ 
▪ Pathologie is een afwijking van de natuurlijke kern 

• Psychologie: vervreemding is een andere benaming voor identificatie, het basisproces van de 

identiteitsverwering 
▪ Het is daarom zowel onvermijdelijk als noodzakelijk 

▪ Onder de vervreemding schuilt geen oorspronkelijke, ‘echte’, ‘natuurlijke’ identiteit, enkel 
een biologisch organisme dat nog mens moet worden 

▪ Pathologie: identificaties zijn niet afgestemd op wat we voelen 

➢ Gevolg:  

• Congruentie: in welke mate zijn de spiegelingen congruent met wat het kind ervaart? 
▪ In welke mate komt de aangeboden identiteit overeen met het onderliggend organisme? 

▪ Hedendaagse vervreemding: niet afgestemd zijn op het lichaam en de affecten 

• In welke mate is er autonomie/separatie? 

- Belangrijke uitbreiding aan de theorie over identiteitsconstructie 
➢ Spiegelingen aangeboden door de ouders moeten aansluiten/overeenkomen met wat het kind 

ervaart op AFFECTIEF vlak 

• Bij onze identiteitsconstructie krijgen we toegang tot hoe we ons voelen (niet wie we zijn) 

• Identiteitsconstructie is terzelfdertijd ook affectregulering 
➢ Vb kind wordt opgevoed waar de toegang tot de gevoelsbeleving niet gespiegeld wordt: de 

affecten blijven er, maar als we er geen spiegelingen over krijgen, dan kennen we ze niet en zijn 
we er niet bewust van 

• Iemand ondergaat een affect en beseft het niet, en is niet afgestemd op wat er vanbinnen 
gebeurt 

- Congruentie  

- PNEI 
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➢ Vb angstervaring: paniekaanval 

• Eerst beschreven door Freud die het een angstneurose noemt 

▪ Merkwaardig genoeg is het grootste deel van zijn beschrijving erover puur somatisch 
▪ De psychische ervaring is het kleinste stukje 
▪ Wetenschappelijke visie op affecten: het zijn somatische fenomenen waar in een aantal 

gevallen een psychische component aan toegevoegd wordt 
▪ Populaire visie op affecten: kijkt alleen maar naar de psychische fenomenen 
▪ Correcte visie: somatische onderbouw met een psychisch luik erbij 

• Sommige mensen leiden aan een paniekstoornis zonder dat ze het weten 
▪ Non-fearful panic disorder: 1/3 mensen met een paniekstoornis voelt de angst niet 

▪ Dit is een perfecte illustratie van het niet afgestemd zijn: ze voelen enkel somatische 
symptomen (versnelde hartslag, zweten, …) 

➢ Vb er is iets aan mijn ogen, er komt voortdurend vocht uit en ik kan het niet stoppen 

• Man was aan het wenen, maar hij besefte het niet 
➢ Indien er geen congruentie is, dan zijn er ernstige gevolgen op vlak van emotieregulering en 

identiteitsontwikkeling 

• Zelfde idee voor spiegelingen voorgehouden door de Ander: de collectieve spiegelbeelden 
dienen aan te sluiten bij wat eigen is aan het organisme, met het lichaam als criterium 

- Criterium voor abnormaliteit: de mate waarin iemands identiteit afgestemd is op het lichaam als 
organisme 

➢ Niet het feit dat iemand angstig is, verdriet heeft, maar dat iemand het niet BESEFT 

- Heel veel stoornissen vandaag hebben te maken met een gebrek aan afstemming tussen het 
psychische en het affect (lichaam) 

➢ We halen het criterium dus NIET bij het al dan niet overeenkomen met een maatschappelijke 

norm, maar wel bij de mate waarin iets afgestemd is of niet 

• De collectieve spiegelbeelden van de Ander moeten aansluiten bij wat eigen is aan het 

organisme, met het lichaam als criterium 
➢ Indicatoren die op een gebrek aan afstemming wijzen: 

• Toename eenzaamheid als het gevolg van niet-aflatende competitie 

▪ Wij zijn sociale dieren 

• Toename van affectstoornissen: angst en depressie 
▪ De inhoud is leeg: er is geen psychische connotatie, iemand die depressief is voelt zich 

leeg, de angst kan niet vastgehaakt worden aan iets → afstemming 
▪ WHO: voorspelt depressie als belangrijkste ziekte wereldwijd tegen 2030 

• Toename van stressgerelateerde ziektes/stoornisssen: ‘beschavingsziektes’ 
▪ Stressgerelateerd: stress wordt vaak begrepen als psychische component, maar het is 

vooral lichamelijk 

▪ Kettingreacties via PNEI: Psychosociale oorzaken hebben Neurologische effecten die 
Endocrinologische veranderingen aansturen waardoor de Immuniteit daalt en 
verschillende ziektes kunnen volgen 

o Dit gebeurt na chronische stress 
o Ziektes: diabetes, auto-immuunziektes, bepaalde vormen van kanker 

o Alles hangt met alles samen, en het vertrekpunt ligt in het psychische 
➔ Deze wijzen op een gebrek aan afstemming, niet een afwijking van een maatschappelijke 

norm 

- Merk op: filosofische probleem bij vaststelling van vervreemding blijft ook hier bestaan 
➢ Wie beslist er wat een gebrek aan afstemming inhoudt? Wie beslist er over de maatschappelijke 

norm? (andermaal een probleem met autoriteit, weten en waarheid) 

- Casus: slaap en slaapstoornissen 
➢ Typisch voorbeeld van een afstemmingsprobleem 

➢ Slaapproblemen zijn heel recent 
➢ We beschouwen slaap als verloren productieve tijd, dus tot een minimum beperken (ideale 

normaliteit) 

• Als we slapen, moeten we optimaal slapen 
➢ Slaapmoeilijkheden: 

• Inslaapstoornissen: het ‘ik’ kan niet uitgeschakeld worden, angstige spanning 



83 

 

• Doorslaapstoornis (depressie) 
➢ Slaapindustrie: matrassen, wekkers, controle, slaapkwaliteit, slaapklinieken 

- Autonomie of determinatie? (separatie) 
➢ De huidige generatie heeft veel meer keuzemogelijkheden dan ooit, maar we gebruiken ze niet 

• Onbewuste gehoorzaamheid 

➢ Traditionele vervreemding: er wordt ons heel vaak voorgehouden dat we onze echte identiteit 
moeten realiseren 

• Voorgehouden beelden berusten op een onderliggende ideologie/religie, en dienen zich ook 

zo aan 
➢ Huidige vervreemding; ogenschijnlijk niet ideologisch, maar is evenzeer ideologisch, en dient 

zich niet zo aan 

• Minder zichtbaar, minder herkenbaar en minder aanvechtbaar 

• We moeten proberen onze echte identiteit te realiseren (alsof er een oorspronkelijke 

identiteit is) 
➢ Zygmunt Bauman: nooit zijn we zo vrij geweest, nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld 
➢ Vervreemding is determinerend indien onzichtbaar → onbewuste gehoorzaamheid 

• Als we onbewust gehoorzaam zijn, vinden ze onszelf niet gehoorzaam, maar realistisch, 
normaal of rationeel 

• We leven alsof we weten hoe het leven echt is 
- De meest doortrapte list bij de niet-aflatende vervreemding zijn de uitnodigingen 
➢ Pleidooi voor een oorspronkelijke identiteit, vanuit nationalistisch-politieke groeperingen 

• ‘echte’ culturele identiteit innemen 

• De hardwerkende, excellentie nastrevende, gezagstrouwe Vlaming/Fin/Bask/… 
▪ De ‘echte’ identiteiten komen steeds op hetzelfde neer 

➢ Vanuit reclame en mediawereld om onze ‘unieke individualiteit’ te laten primeren  

• Personal branding 

• Keuzemogelijkheden worden niet gebruikt 

➔ Er is veel meer vrijheid dan vroeger, maar we zijn er ons nauwelijks van bewust en maken er 
daardoor te weinig van gebruik 

➔ We moeten overal de ‘beste’ keuze maken 

• Vb vrouwenemancipatie: tot niet lang geleden werd de vrouw op alle mogelijke manieren 
benadeeld 

▪ Vrouwenemancipatie doorbraak rond ’70: baas zijn over het eigen LICHAAM, dragen wat 
je wilt (onthullende kledij) 

▪ Vandaag krijgen we exact het omgekeerde: je krijgt opmerkingen als je niet onthullend 

genoeg gekleed bent (lange rokken, boerkini) → dwang rond het lichaam 
▪ Vrouwen moeten het perfecte lichaam hebben: plastische chirurgie 

o Dit zou zogezegd vrijheid zijn 
▪ De emancipatie wordt teruggedraaid 

• Vb victoriaans tijdperk: vrouwen moeten korsetten dragen 

▪ Korsetten kan je nog ’s avonds uitdoen, maar plastische chirurgie kan je niet uitdoen 
➔ Vooruitgang is niet definitief 
➔ Pijnlijke illustratie van onbewuste gehoorzaamheid en een gebrek aan afstemming op het 

eigen lichaam 

❖ 9.3: CRITERIA VOOR (AB)NORMALITEIT (2) 

- Criteria voor abnormaliteit gebaseerd op de huidige maatschappelijke invulling van een ideale 
normaliteit – wie wijkt er daarvan af? 

➢ Normaliteit is tijdsgebonden, maar dit wordt vaak over het hoofd gezien 

• We gebruiken benamingen van 100j geleden, en dit versterkt de indruk dat abnormaliteit 

hetzelfde is doorheen de jaren 
▪ Het enige wat echt overeenkomt zijn de benaming, het is een illusie van continuïteit 

- Er zijn twee benaderingen: klassiek-psychiatrische en klinisch psychologische 

➢ Klassiek psychiatrische benadering: gaat ervanuit dat afwijkingen ziektes zijn (patiënten), alleen 
kennen we de oorzaken van de ziektes nog niet 

• Meer instellingsgebonden 

- Klassiek 
psychiatrische 

benadering 
- Klinisch 

psychologische 
benadering 

- Diagnostiek  

- Ziekte-entiteit 
- MUS: Medically 

Unexplained 

Symptoms 
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➢ Klinisch psychologische benadering: focust op lichtere stoornissen, psychologische problemen, 
met als aanname dat dergelijke problemen het gevolg zijn van de opvoeding en leerprocessen 

• Meer ambulant 

• Ook tendens om ervanuit te gaan dat een aantal van die stoornissen genetisch of 
neurobiologisch veroorzaakt zijn 

▪ Toenadering naar de psychiatrie 
- Ziekte-entiteit of ‘stoornis’ 
➢ Men gebruikt deze term ‘stoornis’ omdat men nog niet heeft kunnen bewijzen dat het een ziekte 

is, maar we weten wel dat het een ziekte is 
➢ Diagnostiek: medische term, duidt het onderzoek en de redenering aan waarmee een arts tot de 

vaststelling van een ZIEKTE komt 
➢ Ziekte-entiteit: groepering van een aantal symptomen tot 1 ziekte waarvan we de oorzaken, het 

verloop en het eindpunt (prognose) kennen; is hetzelfde over de hele wereld 

• Vb griep: virale infectie (oorzaak/etiologie), spijsverteringsproblemen, spierpijn, 
vermoeidheid, hoge koorts, zweten (verloop), 1 week ziek (prognose) 

• Ziekte-entiteiten worden geformuleerd obv klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek 

▪ Tot vandaag kunnen we veel ziektebeelden en symptomen niet terugvoeren o peen 
duidelijke ziekte-entiteit 

▪ MUS: Medically Unexplained Symptoms 
- Psychodiagnostiek: we spreken niet over ziekte-entiteiten maar stoornissen 
➢ Diagnostiek verdwijnt steeds meer en meer, en het wordt vervangen door assessment 

• Zo komen we los van diagnostiek in de medische betekenis 

• Er zijn meer verschillen dan overeenkomsten met medische diagnostiek 
➢ Vb DSM-diagnostiek 

• Doelbewust geen aandacht voor de oorzaak van de aandoeningen (uizondering: PTSD), het 
gaat enkel over beschrijvingen 

• Een stoornis wordt gedefinieerd als een verzameling van een aantal observeerbare 
eigenschappen 
▪ Eigenschappen, geen symptomen: affecten, denkpatronen, gedragingen → zaken die 

iedereen vertoont 

• De diagnose wordt toegekend als iemand een bepaald aantal van die eigenschappen 
voldoende lang vertoont, in een te grote of een te beperkte omvang 

➢ Vb borderline diagnose: eigenschappen verdeeld over 9 rubrieken 

• Diagnose indien je aan 5 van 9 rubrieken voldoet 
▪ Waarom 5? Waarom niet 6 of 7? → arbitrair vastgesteld 

• Dit betekent dat men volgens de DSM op 256 mogelijke manieren borderline kan zijn 
▪ Het is in deze benadering perfect mogelijk dat 2 borderliners slechts één van de 9 

beschreven kenmerken delen en voor de rest volledig verschillen 

• Binnen elk kenmerk moet een bepaalde grens overschreden worden opdat het kenmerk als 
aanwezig kan beschouwd worden 

▪ Er zijn geen objectieve maateenheden: duidelijk, intens, frequent, recidiverend, 
duidelijk, aanhouden, krampachtig, … 

▪ De diagnosticus moet intuïtief inschatten of er iets ‘intens’, ‘inadequaat’ of ‘krampachtig’ 

is 
▪ Het is heel erg arbitrair, het berust op sociale inschattingen 

➢ Opvallend 

• De keuze voor de eigenschappen, voor de wijze van combineren en voor de kwantitatieve 
drempels is gebaseerd op klinische bevindingen, maar het blijft grotendeels arbitrair 

• Vergadertafelmethode: de keuze voor de symptomen/eigenschappen wordt beslist aan 
onderhandelingstafels waar clinici en wetenschappers samenkomen en debatteren over een 
bepaalde (groep van) stoornissen 

▪ Daarom veranderen de definities dan DSM diagnoses om de haverklap, en verdwijnen er 
ziektes of komen er bij 

▪ Daarom zijn de definities van ICD-9 ook anders 
▪ De landen waar de ICD-9 gebruikt wordt hebben de helft minder kinderen met ADHD 

omdat de criteria veel strenger zijn 

- Vergadertafel-
methode 

- Economie-als-
oorlog 
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➔ Deze vorm van diagnostiek berust op een IMPLICIETE sociale norm, die verandert en 
verschilt afhankelijk van de context en de persoon 

▪ Vb ADHD wordt veel vaker vastgesteld in lagere scholen met vrouwelijke leerkrachten dan 
mannelijke leerkrachten: vrouwen hanteren een andere norm 

• Uit hoogde van de methode komen er steeds verdere opsplitsingen en categorisaties 

▪ Leidt tot steeds meer labels, en bijgevolg meer mensen met een diagnose, en steeds meer 
mensen met méérdere diagnoses (comorbiditeit) 

➢ Waar leg je de entiteit? Hoe kunnen we eenheden bedenken binnen deze vorm van 

psychodiagnostiek? 

• We hebben geen organisch iets op grond waarvan we een geheel kunnen maken 

• We zien een toename van het aantal stoornissen omdat we steeds verder gaan opsplitsen in 
kleinere entiteiten bij gebrek aan een idee van wat een geheel zou zijn 

• Karikaturaal effect: meerderheid van de mensen met een stoornis hebben minstens 3 

stoornissen 
▪ = comorbiditeit 

➔ De correlatie tussen de verschillende stoornissen is torenhoog: dit zijn geen aparte 

stoornissen, het zijn uitingen van dezelfde problematiek 
➢ Merk op: deze vorm van diagnostiek verwart eigenschappen en symptomen 

➢ DSM-gewijs wordt een eigenschap ‘een symptoom’ wanneer het te veel of te weinig optreedt, in 
verhouding tot een conventionele sociale norm 

• De daarbij aansluitende behandeling heeft als doel aanpassing aan de sociale norm 

• Trudy Dehue: de hele DSM is eigenlijk een uitgebreid hedendaags etiquetteboek of een 
handleiding voor goed burgerschap 

- Wat is de ideale normaliteit vandaag? 

➢ Het individu dat gaat voor winstmaximalisatie, succes, zichzelf promoot en aanwezig stelt 

• Individualiteit 

• Overtuiging dat het succes uitsluitend is te danken aan eigen inspanningen 
➢ 25j geleden: “bescheidenheid is een deugd” 

• Vandaag de dag moet je op assertiviteitscursus, en krijgt een diagnose van sociaal angstig of 

van autisme 
➢ Snelheid is belangrijker dan grondigheid of diepgang 

- Welke afwijkingen kunnen we vaststellen indien we een ideale normaliteit veronderstellen? 

➢ Bekijken vanuit de identiteit op zich: identiteit bestaat uit 4 fundamentele verhoudingen 
➢ Te weinig eraan beantwoorden: 

• Verhouding tegenover zichzelf/lichaam 
▪ FOP (faalangst – onzekerheid – perfectionisme): wanhopig willen beantwoorden aan het 

ideaal 

▪ Depressie (ik ben niets) 
▪ Burnout 
▪ Hoogsensitief/overprikkeld 

▪ Slaapstoornissen (lichaam) 
▪ Chronische vermoeidheid of fibromyalgie (lichaam) 

• Verhouding tegenover de ander-gelijke 
▪ Sociale angst: wantrouwen voor de ander 
▪ Sociale isolatie in Japan: hikikomori (bij ons is dat ASS) 

• Verhouding tegenover andere gender 
▪ Toename van bindingsangst en verlatingsangst 
▪ Toenemende cijfers van seksueel misbruik (80% van borderline persoonlijkheidsstoornis) 

• Verhouding tegenover autoriteit 
▪ Onbewuste gehoorzaamheid 
▪ Onveiligheidsgevoel  

▪ Toenemend zinloos geweld (niet veel in België, maar wel in de VS: school shootings) 

• Casus: agressie 

▪ Historisch gezien is er een daling van agressie 
▪ Tegenwoordig is er een toename van zinloos geweld 

o Verkeersagressie 
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o Lone wolfs (terrorisme, VS, scholen) 
o Groepsagressie door jongeren 

▪ Verklaringen: klassieke koppeling tussen frustratie/angst en agressie (frustratie + 
machteloosheid = agressie) 
o Onveiligheidsgevoel berust op veralgemeende concurrentie en het doorknippen van 

sociale verbanden (ander = concullega, homo homini lupus est) = economie als oorlog 
o Economie-als-oorlog heeft twee gevolgen die vergelijkbaar zijn met die van een 

klassieke oorlog: onveiligheid en bestaansonzekerheid 

▫ Er is geen duidelijke vijand, agressie zoekt een vijand in de ander 
➢ Te veel eraan beantwoorden: 

• Verhouding tegenover zichzelf/lichaam 
▪ ADHD 
▪ Verslavingen en ontremming 

▪ Worried well: we zijn allemaal gezond, maar iedereen maakt zich zorgen over zijn 
gezondheid (je kan niets meer eten dat niet ongezond is) 

• Verhouding tegenover de ander-gelijke 
▪ Megalomanie, narcistische stoornissen 
▪ Psychopathie  

• Verhouding tegenover andere gender 
▪ Eetstoornissen ifv perfecte lichaam 
▪ Promiscuïteit zonder intimiteit 

▪ Misbruik  

• Verhouding tegenover autoriteit 
▪ ADD 

▪ Antisociale persoonlijkheidsstoornis 
▪ Toename van agressie, en daardoor van onveiligheid 

• Casus: borderline, als meest typerende stoornis voor postmoderniteit 
▪ Achtergrond via hechtingstheorie: 

o Onveilige hechting (seksueel en fysiek misbruik bij 80%) 

o Incongruente spiegelingen 
o Gevolg: leeg of chaotisch zelfbeeld, slechte emotieregulering 
o Gevolg: mislukkingen op relationeel vlak (werk en liefde) 

▪ Ruimere insteek: achtergrond is maatschappelijke verandering die getypeerd kan worden 
als VLOEIBAARHEID 

o De vorige maatschappij was stabiel, op het starre af, maar wel veilig en voorspelbaar 
o De postmoderne maatschappij is vloeibaar: meer vrijheid, minder veiligheid 
o Het ontstaan van surplus people, overbodige mensen: eerst op de arbeidsmarkt, 

tegenwoordig ook vluchtelingen 
o Vloeibare identiteit kan uitgroeien tot een identiteitsstoornis: de borderline 

persoonlijkheidsstoornis 
▪ De kenmerken ervan kunnen stuk voor stuk gekoppeld worden aan de maatschappij als 

dusdanig → Dirk De Wachter: Borderline Times 

Hoofdstuk 10: Het maatschappelijke belang van de psycholoog 

❖ 10.1: INLEIDING 

- Psychologie wordt de laatste jaren steeds belangrijker 
➢ Psychologen zijn bijna overal tewerkgesteld  

- Het belang van de psycholoog werd reeds voorspeld in 1981 door Schotse moraalfilosoof Alasdai 
MacIntyre in After Virtue 

➢ Hij voorspelt dat er 2 figuren centraal zullen staan in de maatschappij: de manager en de 

psycholoog 

• Hij had hier heel veel kritische bedenkingen bij, hij had er geen positieve gedachten over 

• Hij doorprikte twee illusies: 
▪ De illusie van morele vrijheid:  
▪ De illusie van autonomie (dat die centraal zou staan) 

- Alasdair 
MacIntyre: After 

Virtue 
- Meetbare 

effectiviteit 
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➢ Measurable effectiveness (meetbare effectiviteit): iedereen moet efficiënt zijn, en dit moet 
meetbaar zijn 

• Dwingend: mensen worden voortdurend gemanipuleerd 
▪ Illusie van autonomie 

• Moreel: individuen worden misprijzend bekeken en gestraft als ze niet aan de norm 

beantwoorden 
▪ Illusie van morele vrijheid 
▪ Vroeger was je een zondaar die de wetten van de kerk overtrad, vandaag ben je een loser 

die niet beantwoordt aan de norm 
▪ We kunnen veel minder ontsnappen eraan: vroeger als je mislukte ging je gewoon naar de 

biecht, vandaag ga je direct naar een therapeut, krijg je training en pillen en probeert men 
je terug te pushen naar het niveau van effectiviteit dat men verwacht 

➢ MacIntyre heeft het duidelijk over een psychologie die ten dienste staat van het dominante 

vertoog 

• Hij heeft een punt, maar je moet beseffen dat dit niet het geval hoeft te zijn 

• Psychologie kan eveneens een kritische instantie tegenover het dominante vertoog zijn 

▪ Maar psychologie draagt dat risico zeker in zich 
- Psychologie kan verschillende invalshoeken bieden op de verhouding tussen individu en 

maatschappij 
➢ Vanuit de diagnostiek/assessment: een verondersteld wetenschappelijk onderbouwd systeem 

op grond waarvan kan vastgesteld worden dat een individu afwijkend is, waarbij er meteen ook 

bij gedacht wordt dat die afwijking de verantwoordelijkheid van het individu zelf is 

• Dit legt het accent op de klinische psychologie en psychodiagnostiek  
▪ Ze bieden een onderbouw van de psychiatrie 

▪ Vrij dominante denkwijze, maar psychologie is veel meer dan enkel klinische psychologie 
➢ Vanuit interculturele psychologie: identiteiten zijn uitdrukkelijk cultureel bepaald 

• Als je in een wereld leeft waar migratie en cultuurmenging een feit is, dan is dat interessant 
om als studieobject te nemen 
▪ Hoe denken andere culturen over die cruciale verhoudingen? 

➢ Vanuit sociale psychologie: elke psychologie is per definitie sociaal, al onze psychologische 
kenmerken hebben we verworven in verhouding tot iemand anders 

• Psychologie en sociale psychologie is eigenlijk synoniem 

• Studie van de mens als lid van een groep 
➢ Vanuit bedrijfspsychologie: op welke manier kunnen arbeidsorganisatie en mens op elkaar 

afgestemd worden opdat beiden er baat bij hebben? 
➢ Vanuit klinische psychologie: welke stoornissen kunnen gekoppeld worden aan welke 

maatschappelijke factoren, welke richting moet de behandeling uitgaan en welke profylactische 

adviezen kunnen we geven? 
- Laatste decennia is er een opvallende verschuiving in studentenaantallen: van klinische naar 

bedrijfspsychologie, als weerspiegeling van maatschappelijke verschuiving 

➢ Softe non-profit sector moet baan ruimen voor de harde profit sector 
➢ Taalgebruik: woorden zijn ontzettend belangrijk, in de evolutie van woordenschat kan je 

psychologische veranderingen opmerken 

• Opeens verschijnt het onderscheid tussen ‘profit’ en ‘non-profit’ 

• Soft = mensen 

• Hard = productie 
➢ Er wordt steeds minder geïnvesteerd in mensen die geen profit opbrengen: kinderen en ouderen 
➢ Sociale en interculturele psychologie krijgen een te beperkte plaats, terwijl ze net vandaag zeer 

belangrijk zijn (toenemende ongelijkheid, migratie en diversiteit) 
- Klinische psychologie en psychiatrie zijn de belangrijke disciplines in de psychologie: zij maken het 

onderscheid tussen normaal en abnormaal, zij staan borg voor de diagnostiek (normaliteit) 
➢ Hoe definieer wat normaal is? Welke criteria gebruik je daarvoor? 
➢ Probleemdefiniëring in het algemeen is zeer belangrijk, want het bepaalt de richting van de 

oplossing 

• Diagnostiek: de wijze waarop een stoornis gedefinieerd wordt, bepaalt de behandeling (en 
maakt blind en doof voor andere behandelingen) 
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• Vb probleemdefiniëring: 
▪ Kind let niet op, te druk bezig → kind moet beter opletten en moet beter stilzitten 

▪ Wanneer je spreekt met kinderen met de diagnose ADHD, dan stel je vast dat die kinderen 
vaak heel wat andere problemen hebben, te maken met hun thuissituatie → dit verschijnt 
niet in de diagnose en er wordt geen aandacht aan besteed 

- Indien psychologie als discipline grotendeels is overgenomen door het huidige vertoog, dan zal 
haar onderzoek en daarbij aansluitende toepassingen ten dienste van het vertoog staan 

➢ Zie Brave New World van Aldous Huxley 

➢ Zie Corpus delicti: psycho-bio-politiek creëert een herkenbare maar ongezonde maatschappij 
- Indien psychologie als discipline haar kritische positie behoudt, kan ze diagnostiek ook gebruik om 

de pathogene effecten van een maatschappij aan te kaarten, en kan ze pleiten voor een 
behandeling die aansluit bij de noden van het individu 

❖ 10.2: PSYCHOLOGIE TEN DIENSTE VAN HET DOMINANTE VERTOOG 

- De evolutie van de psychologie als wetenschap weerspiegelt een ruimere evolutie binnen de 

wetenschappen 
- Psychologie was vroeger een revolutionaire wetenschap die nadacht over man-vrouw 

verhoudingen, politiek, etc… maar gaandeweg is dit gekanteld 

➢ Psychologie begon deel uit te maken van de gevestigde orde, en het kritische luik verdween naar 
de achtergrond 

➢ Rond 1990 zien we een verandering in het statuut van psychologie als wetenschap 

• Kan je zien in het taalgebruik: 
▪ Psychologie in het Nederlands, Duits = PSYCHologie 

▪ Psychologie in Amerika, Engeland, Angel-Saksische landen = BEHAVIOURAL science 
➔ Psychologie is NIET hetzelfde als gedragswetenschappen 

➢ 1990: science wars (fake artikels insturen naar psychologische tijdschriften) 

• Botsing tussen positieve en menswetenschappen in gang gezet door wetenschapsfilosofen 
▪ Die filosofen wilden dat de menswetenschappen aan dezelfde criteria beantwoordden als 

de betawetenschappen 

• Toenemende Amerikanisering van de universiteiten: de alfa- en gammawetenschappen 
moeten zich spiegelen aan de betawetenschappen 

▪ Resultaat: psychologie verliest zichzelf en wordt een behavioural science 
▪ Weinig tot geen interesse voor psychologische motieven (black box), enkel voor zichtbaar 

en meetbaar gedrag 

• Replicatieonderzoek in de gammawetenschappen: de repliceerbaarheid van onderzoek in de 
psychologie is bedroevend laag 

▪ Dit betekent niet dat psychologie geen wetenschap is, dit betekent dat psychologie niet 
beoefend kan worden op dezelfde manier als de betawetenschappen 

➢ Objectief, meetbaar gedrag wordt dan gebruikt om het onderscheid te maken tussen normaal 

en abnormaal →  Amerikanisering 

• Het is niet verwonderlijk dat psychologie dan gekoppeld werd aan: 
▪ Het forensische veld: hoe kunnen we een misdadiger ontmaskeren op grond van zijn 

gedrag? (FBI profiling in TV-series: karikaturale uitvergroting) 
o Afwijkend gedrag wordt heel snel crimineel gedrag 

▪ De bedrijfspsychologie: twee doelen 
o Hoe kunnen we arbeidsprestaties verhogen? 
o Hoe kunnen we het koopgedrag beïnvloeden? 

➢ Zelfde periode: decade of the brain 

• Medicalisering van de psychologie en een psychologie die een gedragswetenschap geworden 
is 

▪ Neurologisering, genetische predispositie 
▪ Wij zijn ons brein: het brein stuurt ons gedrag aan, dus psychologie is de studie van het 

GEDRAG, in combinatie met de studie van het BREIN → psychologisch koppelstuk tussen 
brein en gedrag: de cognities 

• Deviant gedrag wordt gekoppeld aan hersenen en leerpatronen 

➢ 1970: psychologie als revolutionaire wetenschap 

- Science wars 

- Amerikanisering 
- Sociaal-normatief 

model 

- Juridische 
diagnostiek 

- Toerekenings-

vatbaarheid 
- Ziekte-inzicht of 

schuld-besef 
- Verplichte 

psychotherapie 
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• Psychotherapie: als mensen problemen hebben, dat is dat door hun opvoeding, en hun 
opvoeding is het product van een bepaalde maatschappij 

➢ Na 1990: psychologie als gedragswetenschap gekoppeld aan het brein 

• Psychotherapie: disciplinering 
▪ De bedoeling van de behandeling is iemand terugvoeren naar de maatschappelijke 

norm (de norm die vaak aan de basis lag van de problematiek) 
- Gevolg: klinische psychodiagnostiek als basis voor disciplinering 
➢ Diagnostiek is niet langer gericht op structurele beelden, zoals bij klassieke psychiatrie het geval 

was (neurose, psychose, perversie, psychopathie) 

• Diagnostiek is wél gericht op samenhangende beschrijvingen van gedragingen en affecten, 

in functie van een verondersteld meetbare norm (iets treedt te veel of te weinig op) 

• Afwijkingen van die normen worden verondersteld een genetisch-neurologische basis te 
hebben 

➢ Resultaat: DSM en ICD-9, als verondersteld wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek 

• Doel: ‘objectieve’ diagnoses worden gesteld voornamelijk op basis van gedragskenmerken en 
kwantitatieve metingen 

▪ Doelbewust GEEN aandacht voor achterliggende psychologische processen of oorzaken 
➢ Het is intussen duidelijk dat 

• De betrouwbaarheid en validiteit bedroevend laag zijn 
▪ Betrouwbaarheid: er is een groot verschil tussen de ICD-9 en de DSM V, afhankelijk van de 

diagnosticus en afhankelijk van het gebruikte handboek, zijn er zeer uiteenlopende 

resultaten 
▪ Validiteit: psychiatrische diagnoses veranderen en verdwijnen constant doorheen de tijd, 

moesten ze overeenkomen met iets in de werkelijkheid, dan zouden ze blijven bestaan 

➔ Belangrijk om aandacht te hebben voor de beperkingen en de context 

• De meetbare norm neerkomt op intuïtieve inschattingen (vb diagnose borderline)  

• Bewijzen voor biologisch-neurologische oorzaken niet bestaan 
➢ Belangrijk voor de verhouding psychologie – maatschappij 

• De DSM-diagnostiek vertrekt IMPLICIET vanuit een SOCIAAL-NORMATIEF model 

▪ Sociaal-normatief: onderscheid tussen juridische diagnostiek en een klinische diagnostiek 
o Juridische diagnostiek: psychodiagnostiek die vertrekt bij de maatschappelijke norm 

• Normaal = iemand die is aangepast aan ‘de’ maatschappelijke norm 

- Juridisch-maatschappelijke diagnostiek 
➢ Vroeger viel psychiatrie onder het ministerie van justitie, later pas onder het ministerie van 

volksgezondheid 

• Psychisch abnormaal = sociale deviatie, waarbij een persoon schade aan zichzelf of aan 
derden toebrengt 

• Dwangmaatregelen: probatie, dwangbuis, verplichte psychotherapie, collocatie 

• De oorspronkelijke bedoeling van psychiatrie was bescherming van de maatschappelijke 
orde, NIET de patiënt zelf 

▪ Het ontstaan van de psychiatrie is ook het ontstaan van de psychiatrische instellingen 

• Diagnostische categorieën: perversies, verslavingsproblematieken, psychopathie, 
persoonlijkheidsstoornissen 

➢ Patiënten zijn pas recent officieel patiënten 

• Voordien onderdeel van de marginalen en devianten, die onder de hoede van de jurisdictie 

vielen 
➔ Histoire de la folie van Foucault 

➢ Arbitrariteit van deze benadering: 

• De wet kan nogal verschillen van staat tot staat en van periode tot periode 

• De wet treedt slechts in werking wanneer er schade toegebracht wordt (derden of zichzelf) 
▪ Als er geen schade is, zal men niet ingrijpen, ondanks een duidelijke psychopathologie 

➢ Twee problemen met deze vorm van diagnostiek en bijbehorende bedoeling 

• Toerekeningsvatbaarheid (ziekte-inzicht): indien iemand verwijderd wordt uit de 

maatschappij omdat hij/zij een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, moet die aan een 
aantal voorwaarden voldoen om geholpen te kunnen worden 
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▪ Ziekte-inzicht: hij/zij moet beseffen dat er een probleem is, en bereid zijn zich te laten 
helpen (dit is er meestal niet, geen schuld-besef) 

• Verplichte psychotherapie: dit werkt niet, je kan niet iemand helpen die niet geholpen wilt 
worden 
▪ De patiënt reageert hetzij met passief verzet, hetzij vanuit sociale wenselijkheid 

- Klinische psychodiagnostiek 
➢ De patiënt komt zelf met een hulpvraag, diagnose en behandeling vormen een onverbrekelijk 

geheel 

➢ Merk op: 

• Iemand die op het juridisch-maatschappelijk vlak afwijkend kan zijn, hoeft niet persé een 

hulpvraag te hebben 
▪ Vb zakkenman in Gent 

• Iemand die op het maatschappelijk vlak normaal is, maar langsbinnen zeer problematisch 

functioneert 
▪ Vb iemand die perfect aangepast is en toch plots zelfmoord pleegt 

➢ Het ontbreken van een hulpvraag is de voornaamste moeilijkheid in het klinische veld 

• Psychotische patiënten, toxicomanie en bijna alle psychopedagogische problematieken met 
jongeren 

- Conclusie 
➢ De twee vormen van diagnostiek zijn noodzakelijk en hebben hun eigen toepassingsveld 

• Juridisch: maatschappij beschermen en patiënt forceren 

• Klinisch: individu helpen 
➢ Klinische psycholoog komt vaak in een spreidstand terecht tussen het maatschappelijk-juridische 

en het individueel-klinische 

• Welke kant moet je kiezen? 
➢ We moeten ons bewust zijn van die spreidstand en bewust keuzes maken 

➢ Belangrijkste fout: een klinische psychodiagnostiek die ongemerkt een juridische diagnostiek 
geworden is 

• De psycholoog denkt de patiënt te helpen terwijl hij/zij bezig is met een juridische diagnostiek 

en een verplichte aanpassing 
- Psychiatrie en psychologie als basis voor disciplinering in nagenoeg alle gevallen zonder dat de 

psychiater/de psycholoog zich daarvan bewust is 

➢ Wordt vooral duidelijk bij analyse van DSM-diagnostiek, waaruit blijkt dat een DSM-diagnose uit 
3 lagen bestaat 

• Bovenste laag: beschrijving van een aantal gedragskenmerken en wijzen van emotieregulatie 

• Middelste laag: ‘te’, een woordje dat het meest frequent gebruikt wordt in de DSM 
▪ Basis: intuïtieve maatschappelijke norm 

▪ Vb diagnose borderline 
▪ Gevolg: doel van de behandeling ligt daardoor op voorhand vast: het ‘te veel’ moet 

verminderen of  het‘te weinig’ moet vermeerderen 

• Onderste laag: verborgen, veronderstelling dat het ‘te veel’ of ‘te weinig’ een medische 
oorzaak heeft, in combinatie met de hersenen en genen 

➢ Vb ADHD: stoornis heeft te maken met school en de klas, de stoornis verdwijnt nagenoeg 
volledig in de zomermaanden 

• Dit is zogezegd een neurobiologische stoornis, maar waarom is die dan seizoensgebonden? 

• Het zegt vooral iets over de verhouding onderwijzer – leerlingen  

• De oplossing is niet een psychiatrisch label en amfetaminederivaten toedienen! 
➔ Behandeling; sociaal aanpassend en corrigerend, dus vaak gedragsmatig gericht + 

medicaliserend 
➢ Vb gedragsstoornis (conduct disorder): repetitief gedragspatroon waarmee ze de basisrechten 

van anderen schenden of leeftijdsgebonden sociale normen overschrijden 

• Dit zijn opvoedingsproblemen! Altijd gekoppeld aan een bepaalde sociale onderlaag of 
bovenlaag 

• Maar dit is een psychiatrische diagnose die gekoppeld wordt aan het individu → pillen 
▪ Men ziet niet meer dat dit kind een product is van zijn omgeving 

• Op de leeftijd 18 is het plots geen psychiatrische stoornis meer, maar crimineel gedrag 



91 

 

➢ Effect van de verglijding van psychologie naar behavioural science 
➢ Effect van de verglijding van klinische diagnostiek naar juridische diagnostiek 

➢ Effect van de vergelijkding van het willen helpen naar het willen disciplineren 
- Stigmatisering van psychiatrische/psychologische problematiek 
➢ Mensen met een diagnose worden steevast gezien als ‘gek’: het is wij tegen zij 

• Ze worden geïdentificeerd met gevaarlijk: we moeten ze allemaal opsluiten 
➢ Vb gedragsstoornis (conduct disorder): repetitief gedragspatroon waarmee kinderen de 

basisrechten van anderen schenden of leeftijdsgebonden sociale normen overschrijden 

• Dit zijn opvoedingsproblemen! Altijd gekoppeld aan een bepaalde sociale onderlaag of 
bovenlaag 

• Maar dit is een psychiatrische diagnose die gekoppeld wordt aan het individu → pillen 
▪ Men ziet niet meer dat dit kind een product is van zijn omgeving 

• Op de leeftijd 18 is het plots geen psychiatrische stoornis meer, maar crimineel gedrag 

➢ Vb: vandaag zitten er in de VS 3x meer psychiatrische patiënten in gevangenissen dan in 
psychiatrische instellingen, wat een terugkeer is naar het niveau van 1840 

- Besluit: psychologie en psychiatrie kunnen ten dienste staan van en ondergeschikt zijn aan het 

dominante vertoog en louter disciplinerend te werken 
➢ Andere voorbeelden: 

• Bedrijfspsychologie uitsluitend in het voordeel van het bedrijfsleven 

• Experimentele psychologie, waarbij de resultaten gebruikt worden om vb gokverslaving in de 
hand te werken 

❖ 10.3: PSYCHOLOGIE ALS BRON VOOR KRITISCHE REFLECTIE OVER HET DOMINANTE VERTOOG 

- Psychologie, als basis voor de studie van wetenschap, als menselijke activiteit 
➢ Wetenschap is een van de drie symbolische systemen om antwoorden te formuleren op 

existentiële vragen (naast religie en kunst) 

➢ Het typisch aan wetenschap (als verschil met religie en kunst) is de positie die het subject denkt 
te kunnen innemen 

• Doel: volledig kennis verwerven, met vooral het accent op de betawetenschappen 

• Toegepaste wetenschap; verandering van de buitenwereld in functie van de (existentiële 
vragen van de) mens 

▪ Tegenwoordig vooral markteconomisch gericht 
➢ Maar: 

• Ook wetenschappelijke, objectieve kennisverwerving gebeurt op basis van een psychologisch 

gestuurde activiteit (denken, affect) en is daarom sterk gekleurd 

• Wetenschappelijk gestuurde veranderingen van de buitenwereld gebeuren in functie van wat 
verondersteld wordt ideaal te zijn voor de mens 

➢ Dus: 

• Psychologie moet zich niet spiegelen aan de criteria van betawetenschappen: doet ze dat 

wel, dan botst ze onvermijdelijk op het homunculusprobleem 

• Psychologie moet de randvoorwaarden van de betawetenschappen onder de loep leggen en 
de vraag stellen op welke manier deze beïnvloed worden door menselijke factoren 

- Voorwaarde: psychologie en de menswetenschappen hebben een eigen statuut nodig, met als 
doel na te denken over 

➢ Ons waarnemings- en kennissysteem, de wijze waarop dit onze kennisverwerving beïnvloedt 

(Kant, experimentele psychologie) 

• Psychologie kan de voorwaarde worden van andere wetenschappen 
➢ Het typische van het ontologisch menselijke: verdeeldheid en onvolkomenheid van identiteit 

• Cartesiaanse eis is een illusie: er is geen splitsing tussen de wetenschapper als subject en 
wetenschap als object 

▪ Subject: wilt weten op basis van zekerheid, waardoor wetenschap blind wordt voor twijfel 
en de bijbehorende vrijheidsgraden 

• Onvermijdelijke verdeeldheid wordt ingekleurd door het dominant vertoog 

▪ Vroeger: vijandig innerlijk conflict 
▪ Nu: ik ben nooit genoeg → zelfhaat, cultuurhaat en projectie op de ander (cultureel 

racisme) 

- Reïficatie  

- Ian Hacking: 
Making up people 

- Psychologisering  
- ACE 
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• Ipv ontkenning van verdeeldheid en onvolkomenheid, kan de psychologie net het 
omgekeerde naar boren schuiven: verdeeldheid en onvolkomenheid zijn de basis voor 

creativiteit en verandering 
- Een dergelijke, psychologisch onderbouwde ontologie kan richtinggevend zijn voor de vragen die 

de natuurwetenschappen zich dienen te stellen en niet omgekeerd 

➢ Zolang menswetenschappen het model van de natuurwetenschappen onveranderd volgen, 
zullen hun resultaten betwistbaar en betwijfelbaar blijven 

➢ Bovendien, wanneer psychologie als wetenschap een eigen statuut krijgt, dan zal duidelijk 

worden hoe ook binnen de exacte wetenschappen onderzoeksvragen vanuit een bepaalde 
mens- en maatschappijvisie vertrekken en dus vanuit een ETHIEK 

• Dit veld bestaat voorafgaand aan en los van wetenschap, maar is er wel bepalend voor 
- Kritische reflectie op diagnostiek 
➢ Reïficatie: het ding (res) wordt gemaakt (facere) door het woord 

• Diagnostische benamingen dragen steeds het risico om bepaalde psychologische of sociale 
werkelijkheden te creëren 

• Het is niet zo dat een diagnostisch label een ‘natuurlijke’ entiteit benoemt die in de realiteit 

aanwezig is 
▪ Dit is wel zo bij medische diagnoses 

• Ian Hacking (socioloog): Making up people 
▪ Als we een bepaald woord maken, creëren we ook een categorie 
▪ Vb diagnose Asperger: creatie van een nieuwe categorie mensen 

o Mensen konden zich identificeren met dit label 
o De laatste DSM heeft deze diagnose terug afgeschaft → mensen zijn hun identiteit 

weer kwijt 

➢ Vb ADHD: er zijn veel kinderen en jongeren die probleemgedrag vertonen en niet beantwoorden 
aan de verwachte norm 

• Uit de veelheid van het probleemgedrag wordt een groep kenmerken geselecteerd, 
gegroepeerd en benoemd als stoornis 

• De selectie en groepering gebeurt arbitrair en grotendeels op grond van sociale criteria: een 

kind dat niet oplet en niet stil zit 
▪ Het moet observeerbaar zijn en voldoen aan de sociale norm 

• Het handelingsdoel is meteen inbegrepen: het moet opnieuw opletten en stil zitten 

• Resultaat: ontstaan van een entiteit, een identiteit die voordien niet bestond (dat kind IS een 
ADHD’er) 

▪ Eens de diagnose ingeburgerd is, wordt ze een causale verklaring die overtuigend klinkt 
omdat de redenering overal herhaald wordt (het kind kan niet opletten want het heeft 
ADHD → het kind kan niet opletten want het kan niet opletten) 

▪ Beschrijving → afkorting → label → identiteit → causale verklaring! 
▪ Men vergeet de geschiedenis van begrippen 

➢ Reïficatie zorgt voor een categorisatie, een nep-identiteit en een stigmatisering 

• Vb identificatie van een nieuwe medische stoornis: Hoge Koorts Veel Zweten (HKVZ) 
▪ Die arme man heeft last van hoge koorts en hij zweet verschrikkelijk, maar ja, dat komt 

door zijn HKVZ, hij is een HKVZ-ter 
- Reïficatie is heel belangrijk omdat we in een maatschappij leven waar identiteit veel 

vrijer/losstaander is geworden 

➢ Identiteit is precair en onduidelijk 
➢ Klassieke, stabiele identiteiten zijn verdwenen, omdat de klassieke, stabiel-starre maatschappij 

verdwenen is 

➢ Gevolg: grotere vrijheid en keuzemogelijkheid bij de constructie van identiteit, maar ook grotere 
angst – wie ben ik? 

• Mensen zoeken wanhopig naar een identiteit, en nemen maar al te vaak labels op zich 
➢ Vb genderidentiteit: vroeger zeer starre genderrolpatronen (binair) zijn verdampt, met als 

resultaat een toenemende ‘genderdysforie’ → tot welke gender behoor ik? 

➢ Casus; homoseksualiteit als identiteit vs homoseksualiteit als seksuele geaardheid 

• Als identiteit is recent en ontstaan op een typische manier: op grond van onderdrukking 
▪ Er wordt een stap gemaakt van een seksuele voorkeur naar een identiteit 
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▪ Resultaat: een nieuwe vorm van vervreemding: als homoseksueel moet je je op een 
bepaalde manier gedragen, naar die muziek luisteren, er zus of zo uitzien, …  

• Risico: de illusie dat dit in wezenlijke identiteit is (is homoseksualiteit dat AANGEWORVEN??) 
- Rol van de kritische psychologie: meer vraagtekens en minder bevestiging 
➢ Benadrukking dat het over eigenschappen gaat, niet over een wezenlijke identiteit 

➢ Als eigenschap zijn ze het effect van een ruimere interactie tussen individu en omgeving 
➢ Een beoordeling van dergelijke eigenschappen is sociaal-normatief 

- Belangrijke rol van psychologisch onderzoek: de laatste tijd is onderzoek enkel bevestigend, er 

worden geen vragen meer gesteld 
➢ Vb ADHD: we hebben hier veel meer vraagtekens bij dan antwoorden, en dit wordt niet genoeg 

benadrukt 

• Er zijn inderdaad steeds meer psychosciale problemen bij kinderen (aandacht en activiteit), 
maar er is geen bewijs voor een neurobiologische oorzaak 

• Er is een duidelijke correlatie met maatschappelijke veranderingen (socio), maar niet met 
neurologische veranderingen (bio) 

• Aandachtsproblemen maken deel uit van een veel ruimere problematiek: milieu, opvoeding, 

overprikkeling, pedagogiek, … 

• Reductie tot een diagnostisch label obv sociaalnormatieve criteria werkt stigmatiserend en 

kan beter vermeden worden (psycho) 

• Behandeling met psychofarmaca vanaf steeds jongere leeftijd is zorgwekkend 

• Een behandeling gericht op het kind en zijn omgeving levert meer duurzame resultaten op 

➢ Merk op dat de kritische reflectie op de psychiatrische DSM-diagnostiek vanuit de hoek van de 
psychologie kwam, niet de psychiatrie 

• British Psychological Society: “The putative diagnoses presented in DSM-V are clearly based 

largely on social norms, with ‘symptoms’ that all rely on subjective judgements, with little 
confirmatory physical ‘signs’ or evidence of biological causation.  The criteria are not value-

free, but rather reflect current normative social expectations.  Many researchers have 
pointed out that psychiatric diagnoses are plagued by problems of reliability, validity, 
prognostic value, and co-morbidity. […] Diagnostic systems such as these therefore fall short 

of the criteria for legitimate medical diagnoses.  They certainly identify troubling or troubled 
people, but do not meet the criteria for categorisation demanded for a field of science or 
medicine (with a very few exceptions such as dementia).  We are also concerned that systems 

such as this are based on identifying problems as located within individuals.  This misses the 
relational context of problems and the undeniable social causation of many such problems.” 

• Weggooien en opnieuw beginnen! 
- Er is nog een tweede gevaarlijke valkuil naast reïficatie: psychologisering 
➢ Psychologisering: er wordt een probleem of kenmerk toegeschreven aan het individu, waarna 

de verantwoordelijkheid daardoor bij het individu komt te liggen 
➢ Casus: veerkracht 

• Steeds meer mensen gaan eronder door, met als meest frequente diagnose burnout 

• Gevolg: steeds meer langdurig zieken 
▪ Gezien de recente toenames op 25j, moeten er algemene en dus maatschappelijke 

oorzaken zijn 

• Vaststelling: stel een vergelijkbare groep mensen langdurig bloot aan dezelfde, stressvolle 
omstandigheden, en dan 1) blijkt slechts een minderheid ziek te worden en 2) blijken zeer 

verschillende ziektebeelden op te treden in de groep die uitvalt 

• Conclusie: wie ziek wordt heeft niet enkel te maken met maatschappelijke veranderingen, 
maar ook met een individuele factor 

▪ Medici noemen die individuele factor resilience of veerkracht 
▪ Veerkracht is vooral een psychologische variabele geworden 
▪ Gevolg: veerkracht wordt beschouwd als een individuele factor 

• Wetenschappelijk onderzoek: veerkracht is het complexe bio-psycho-sociale resultaat van 
iemands ontwikkeling, waarbij chronische stress een invloed uitoefent op lichamelijke en 

psychologische ontwikkeling (zie PNEI) 
▪ ACE: Adverse Childhood Experiences 
▪ Wie wordt er later ziek en wie niet? 
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▪ Steekproef van 17000 normale, volwassen Amerikanen die allemaal werken 
▪ ‘heb je in jouw voorgeschiedenis en trauma meegemaakt?’ 

▪ Verwacht is dat het minimaal is 
o 28% fysiek mishandeld 
o 21% seksueel misbruikt 

o 40% van de groep heeft 2 traumatische factoren 
o 12.5% heeft 4 traumatische factoren 

▪ Trauma komt veel vaker voor dan wij vermoedden 

▪ Longitudinale opvolging: wie wordt er ziek wanneer? En correleren met trauma’s 
▪ Er is een heel significante correlatie tussen de trauma’s en het lichamelijk ziek worden : 

hoe zwaarder de trauma’s, hoe zwaarder de ziekte die volgt 

• Het al dan niet bezitten van veerkracht heeft grotendeels te maken met je 
voorgeschiedenis (heb je chance gehad?) 

• Veerkracht wordt steeds meer beschouwd als een persoonlijkheidskenmerk dat getraind 
kan worden 

• Psychologisering probeert ALTIJD moralisering: iemand met te weinig veerkracht heeft geen 

ballen, niet flink genoeg → de schuld van het individu en ook het individu moet aangepakt 
worden! 

• Geen aandacht voor de vaststelling dat veerkracht het complexe resultaat is van een bio-
psycho-sociale ontwikkeling waarvan het individu het PRODUCT is (niet de oorzaak) 

➢ Het idee van veerkracht past perfect in het hedendaagse neoliberale discours met focus op 

eigen kracht en individuele verantwoordelijkheid 

• Wie sneller ziek wordt dan andere heeft te weinig veerkracht, dus moet de behandeling die 
factor verhogen  

• Deze morele inslag berust op de sociale wenselijkheid van een kenmerk, en is daarom ook 
bepaald door het dominante vertoog 

➢ Vaak analoge redenering ivm stress: de behandeling richt zich niet op de stressuitlokkende 
factoren in de omgeving, maar wel op de patiënt, met als doel de PERCEPTIE van de patiënt te 
vernaderen 

• De oorzaak zit hem niet in een omgeving, maar in het individu dat niet sterk genoeg is om 
met die omgeving om te gaan 

➢ Toepassing op Human Resource Mangement: burnout en stressgerelateerde stoornissen hebben 

te maken met arbeidsorganisatie (e weinig autonomie) en personeelsbeleid (te weinig 
erkenning), in combinatie met individuele kenmerken 

• Een adequate HRM brengt het geheel in rekening, en niet enkel het individu 

❖ 10.4: PSYCHOLOGIE ALS INSPIRATIEBRON VOOR EEN BETERE ORGANISATIE VAN HET 

MAATSCHAPPELIJKE 

- Wetenschappelijke psychologie kan helpen bij 
➢ Het in twijfel trekken van ‘zekerheden’ 

➢ Correctie op het dominante mensbeeld en aantonen hoe een mensbeeld zichzelf realiseert 
➢ Potentiële gevaren aantonen (racisme en opvoeding, groepsvorming, valkuilen in ons cognitief 

functioneren, beïnvloeding en manipulatie, …) 

➢ Het bevorderen van potentiële positieve processen (invloed van direct contact, belang van 
vroegkinderlijke periode voor mentale gezondheid, effect van intrinsieke motivatie en 

zelfdeterminatie, …) 
➔ Deze bespreken we nu op volgorde 

- Zekerheden: vaak over persoonlijkheidskenmerken, ruimer: identiteit 

➢ Mensen vertrekken vaak van de psycholoog met het gedacht van “hij heeft gezegd dat ik x, y en 
z bén” 

➢ Er wordt veel te veel accent gelegd op zekerheden, en niet genoeg op vraagtekens 

➢ Casus: intelligentie 

• Veel ophef over wat nu de oorzakelijke factor is: nature of nurture? → foute vraagstelling 

• Wetenschappelijk antwoord: 
▪ Binair redeneren is bij de gammawetenschappen bijna altijd verkeerd 
▪ Hedendaagse wetenschappelijke consensus over feit dat de vraagstelling erfelijk/milieu 

achterhaald is 

- Kahneman: ons 
feilbare denken 

- Binair denken 
- Halo-effect 
- Expsure effect 

- Herschrijvings-
effect 

- Intermittent 

reinforcement 
- Erving Goffman: 

totale instituties 
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▪ Hedendaags onderzoek toont hoe belangrijk de impact van de omgeving blijft, zelfs 
simpelweg van de verwachting naar een kind toe 

▪ De stelling dat domme mensen domme kinderen voortbrengen op grond van genetische 
determinatie is heel dom 

• Gaat ook op voor obesitas, angststoornis, agressie 

• Algemeen 
▪ Omgeving is net zo belangrijk voor RNA als DNA, RNA wordt zelf méér bepaald door de 

omgeving dan DNA 

▪ Factoren die de expressie van genen beïnvloeden kunnen via de sperma/eicel 
doorgegeven worden aan (klein)kinderen → epigenetica 

▪ Het idee dat onze eigenschappen simpelweg beschreven zijn in ons DNA kan dus écht de 
pullenbak in 

- Mensbeeld: de psychologische makeup, hoe kijken we naar de mens? 

➢ Doorheen de geschiedenis aanname dat de mens in wezen kwaadaardig en gevaarlijk is, en dat 
opvoeding streng moet optreden om in te perken 

• Homo homini lupus est of homo economicus 

• Dit idee is nog steeds dominant aanwezig, hoe komt dit? 
▪ Gaat terug op evolutionair verworven gerichtheden: we zijn evolutionair geprimed om 

negatieve informatie goed te onthouden en veel aandacht op te richten 
▪ De realisatie van een dergelijk beeld is een effect van opvoeding en omgeving, waarbij 

groepsdruk een belangrijke rol speelt 

▪ De overtuiging van de juistheid ervan wordt deels verklaard door onze voorkeur voor 
slecht nieuws, dat door de media wordt opgeblazen 
o Clickbait, slecht nieuws staat bovenaan, algoritmes pikken je voorkeuren op 

➢ Als we al neigingen in de mens kunnen onderkennen, dan zien we zowel goede als slechte 
neigingen 

• Er is veel onderzoek dat aangeeft dat er meer goed dan slecht in ons zit (Paul Bloom 
onderzoek) 

➢ Vb Hurricane Katrina in New Orleans: verkrachtingen, plunderingen, brandstichtingen, … 

• De stad werd plots een rovershol, heel negatieve interacties tussen mensen 

• Media: als er zich een ramp voordoet, dan vervallen we terug tot beesten 

• In de realiteit is exact het tegenovergestelde gebeurd: nog nooit zo een grote solidariteit 

➢ Het mensbeeld dat we nu hebben is uitdrukkelijk slecht: dat zien we in de stijging van sociaal 
wantrouwen en sociale angst, ondanks dat we in een van de veiligste landen ter wereld wonen 

• Een dominant mensbeeld wordt een self-fulfilling prophecy: wij worden wat ons 
voorgehouden wordt, en bekijken/benaderen de ander vanuit een voorgehouden beeld 

- Potentiële gevaren 

➢ Casus 1: racisme 

• Geen aanwijzingen voor erfelijke basis voor racisme 

• 3 kenmerken bepalen onze reactie op de ander altijd (dit is hoe we mensen indelen) 

▪ Geslacht 
▪ Leeftijd 

▪ Taal 

• Duidelijke aanwijzingen dat zelfs heel jonge kinderen voorkeur hebben voor mensen die 
dezelfde moedertaal spreken (zelfs voorkeur voor hetzelfde accent) 

• Hoe meer kinderen opgroeien in een gemengde omgeving, hoe minder belang ze eraan 
hechten en omgekeerd 

• Duidelijk aanwijzingen dat eigenlijk racisme (discriminatie obv huidskleur en uiterlijk) 

aangeleerd wordt, met als resultaat dat racistische vooroordelen op zesjarige leeftijd sterk 
aanwezig kunnen zijn 

➔ We maken al heel vroeg categoriale onderscheiden, en de stap naar discriminatie is vrij klein 

➢ Casus 2: effect van groepen 

• Overweldigend bewijs dat mensen heel gemakkelijk tot lid van een groep gemaakt kunnen 

worden, waarbij de ene groep tegen de andere opgezet wordt 
▪ Mensen kunnen niet zonder groepen 

• Criteria voor groepsvorming zijn arbitrair (niet geslacht, leeftijd of taal) 
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• Deze natuurlijke neiging tot groepsvorming kan gekoppeld worden aan racisme en politieke 
uitbuiting 

▪ Vanaf mensen in groepen worden gestoken onder labels of categorieën, dan verliezen we 
het menselijke uit het oog 

• Daadwerkelijke agressie veronderstelt dehumanisering en categorisering van de ander 

➢ Casus 3: valkuilen in ons cognitief functioneren 

• Kahneman: Ons feilbare denken 
▪ Binair denken: of, of → het is meestal en, en 

▪ Halo-effect: een (positief of negatief) kenmerk straalt uit over het volledige object 
▪ Exposure effect: hoe vaker iets herhaald wordt/getoond wordt, hoe ‘juister’ het lijkt te 

zijn 
▪ Herschrijvingseffect: het laatste wat men meemaakt van een langdurig proces, kleurt het 

volledige proces in 

o Pijnbeleving op het einde van de behandeling groot → volledige procedure is zeer 
pijnlijk 

o Gelukkig huwelijk, pijnlijke scheiding → volledig huwelijk was slecht 

o Depressie nu → volledig leven is een mislukking 
➢ Casus 4: manipulatie en indoctrinatie 

• Gebeurt gemakkelijk op groepsniveau wegens onze neiging tot conformisme 
▪ Wij willen ons conformeren aan de opvattingen van anderen 
▪ Sluit aan bij de manier waarop onze identiteit geconstrueerd wordt: identificatie 

• Beeldcultuur op collectief niveau en consumptiecultuur: we nemen alles op, en dat heeft 
effect op ons gedrag 
▪ Exposure effect Kahneman: subliminale waarneming van een banaal iets heeft een effect 

op het gedrag (vb letters ‘soep’ subliminaal waarnemen → soep eten) 
➔ Dit is manipulatie en indoctrinatie op grote schaal 

• Media en reclame: manipulatie via fake news en fake science 

• Psychologisch onderzoek draagt bij tot de manipulatie en indoctrinatie 
▪ Vb intermittent reinforcement op individueel niveau (gaming en internet) → manipulatie 

kan ook via eenvoudige conditionering 
o Gedrag belonen op toevalsbasis geeft de sterkste conditionering 
o Dit verklaart ook waarom iemand in een ongelukkige liefdesverhouding blijft 

➔ Potentiële gevaren worden dikwijls realiteit, psychologisch onderzoek wordt doelbewust 
misbruikt 

▪ Vb psychologische technieken gebruiken om mensen van hun afkeer te helpen van hun 
afkeer om te doden → mensen zijn niet agressief van nature! 

- Bevorderen van potentiële positieve processen 

➢ Reëel sociaal contact maakt mensen genuanceerder, socialer, vriendelijker 

• Kies voor maatregelen en organisatievormen die reële contacten en uitwisselingen 
bevorderen 

• Als we de ander niet zien, dan gedragen mensen zich veel slechter 

• Bij de planning van woningbouw in een stad, zorgt men er best voor dat de architecturale 

planning ervoor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten 
▪ Sociale ontmoetingsruimtes, voetpaden, bankjes, … 

• Vb racisme: racisme is het meest prevalent waar geen allochtone mensen voorkomen, waar 

geen contact mogelijk is 

• Vb Antwerpen: gesegregeerd wonen → hogere racisme cijfers 
➢ Wederzijdse sociale controle is het meest geschikt om misbruik tegen te gaan 

• Belangrijke menselijke activiteit: roddelen 
▪ Dient als sociale controle: je moet zorgen dat je je positie in je sociale groep kunt 

handhaven 

▪ Kan ook reputatie van mensen vernietigen → sociale media: afstand + roddelen 

• Biedt zekerheid voor een leefbare samenleving 

▪ Vb tripadvisor, yelp: recensies (= roddelen) → wederzijdse sociale controle 

• Ofwel top-down controle of wederzijdse horizontale controle 
➢ Verband tussen sociale ongelijkheid en psychosociale gezondheidsindicatoren 
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• Hoe gelijker mensen zijn, hoe gezonder ze zijn 
➢ Intrinsieke motivatie en zelfdeterminatie als antwoord op zinverlies en depressie 

• Extrinsieke motivatie werkt afstompend en demotiverend, en is dodelijk voor creativiteit 

• Intrinsieke motivatie veroorzaakt het omgekeerde effect 
▪ Benodigd: autonomie geven op basis van vertrouwen in de ander, in combinatie met 

wederzijdse sociale controle 
➔ Zelfdeterminatie + intrinsieke motivatie geeft de beste motivatie → sluit aan bij een positief 

mensbeeld: mensen zijn niet per definitie slecht 

➔ Self-fulfilling prophecy: als je een adolescent vertrouwen geeft, dan is de spontane reactie 
om dat vertrouwen niet te willen beschamen → autonomie 

- Casus: pesten 
➢ We proberen het zo goed mogelijk te onderzoeken en begrijpen, maar voor je het weet doe je 

aan psychologisering en reïficatie  

• Je creëert ‘de pester’ en ‘de gepeste’ → moralisering 
➢ Erving Goffman: totale instituties 

• Vb Engelse boarding schools, klassieke scholen, gevangenissen, bejaardentehuizen 

• Iedereen leeft op dezelfde plek, onder hetzelfde gezag 

• Alle activiteiten worden samen uitgevoerd, waarbij iedereen hetzelfde moet doen 

• Activiteiten zijn strak gepland, vaak van uur tot uur 

• Expliciete, formele regels worden van bovenaf opgelegd 
➔ Een dergelijk ‘totaal instituut’ creëert pesten 

➢ Pesten is een effect van een bepaalde omgeving 

• Als je het wilt veranderen moet je de omgeving anders organiseren, niet de pester of de 
gepeste aanpakken 

Hoofdstuk 11: Gastcollege: Psychologie en meten (Mathias Desmet) 

❖ 11.1: HET MEETPROBLEEM 

- Er wordt meer en meer druk uitgeoefend op individuen om zich te conformeren aan een bepaald 
ideaal 

➢ Psychologie doet dit ook, in het bijzonder de psychodiagnostiek 
- Onderzoek naar klinische patiënten 

➢ Grote steekproef van depressieve patiënten persoonlijkheidstrekken en neurotische symptomen 
meten 

• Bepaalde persoonlijkheden leiden tot bepaalde psychische symptomen 

• Vragenlijsten afnemen bij 400 patiënten + klinische interviews 

• Opvallend: de bekomen resultaten met vragenlijsten komen niet overeen met de 
informatie uit de klinische interviews 

➢ Hoe werkt spreken nu in psychotherapie? 

• We zien de 

vermindering van 
klachten doorheen 
de therapie 

- Content overlap 
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▪ Typische manier van onderzoek naar psychotherapie 
▪ Maar ook: de metingen zoals je ze bekomt met de vragenlijsten komen niet overeen met 

de klinische verhalen van de patiënten 
➢ Deze twee grafieken lijken op elkaar: beiden scoren in het begin hoog op interpersoonlijke 

problemen (Inventory of Interpersonal Problems) en laag op het einde 

• Je zou besluiten dat dit twee vergelijkbare, geslaagde therapieën zijn 
➢ Eerste grafiek: in het begin had de jonge man zeer veel problemen (multipele 

persoonlijkheidsstoornis), en naar het einde van de therapie toe verminderden de problemen 

➢ Tweede grafiek: de grafiek van de scores op de IIP toont een mooie dalende lijn, alsof de 
therapie succesvol was geweest  

• Uit de klinische interviews zou je niet afleiden dat de therapie succesvol was: ik had het 
gevoel dat de vrouw met veel problemen gestart was, maar na verloop van tijd isoleerde ze 
zich ipv beter te worden 

• Ik besloot om het te vragen aan de patiënt en toonde haar de grafiek 
▪ Ze zei dat ze geen problemen meer had met andere mensen, gewoonweg omdat ze 

niemand meer kende 

➔ Als je het verhaal niet kent, zal je de grafiek gemakkelijk verkeerd interpreteren 
➔ Dit blijkt zeer vaak het geval te zijn, je kan de vragenlijstscore nooit op zich interpreteren 

- Wat kunnen we aanvangen met de dominante onderzoeksmethoden in de psychologie? 
➢ De problemen met meetmethodes worden steeds meer erkend 

• Vb replicatiecrisis 

▪ In minimum 73% van de artikels in de psychologie worden cijfers verdraaid 
▪ De cijfers rond repliceerbaarheid zijn eigenlijk zelf niet repliceerbaar 

• Een van de kernoorzaken van deze crisis werd nooit erkend: metingen in de psychologie zijn 

zeer gebrekkig 
- Het meetprobleem: meten in de psychologie is bijna altijd een vorm van beschrijven 

➢ Er zijn 4 grote manieren waarop men een fenomeen kan beschrijven in de wetenschap 

• Met woorden: zo grondig en zo eerlijk mogelijk met woorden beschrijven 
▪ Alle grote wetenschappelijke ontdekkingen en publicaties zijn altijd hoofdzakelijk in de 

eerste plaats met woorden beschreven 

• Met beelden:  
▪ Vb Vesalius die lichamen 

tekende in de vroege 
renaissance (anatomie) 

▪ Vb Tinbergen: 
spreeuwenzwermen 

▪ Vb Watson & Crick: de 

structuur van DNA 
fotograferen 

• Met metingen: een fenomeen 

metrisch beschrijven, naast een 
meetschaal leggen die de 

structuur van de reële getallen 
volgt 
▪ Je moet een object kunnen 

herleiden tot unidimensionele karakteristieken om het naast een unidimensionele schaal 
te leggen 

▪ Meten wordt vaak gezien als een absolute beschrijving van een object 

o Vb Mandelbrot: hoe lang is de kustlijn van Groot-Brittanië? Je kan deze nooit absoluut 
meten 

o Afhankelijk van je meetschaal varieert de lengte van de kustlijn 
▫ Eenheid van 200km → lengte = 2400km 
▫ Eenheid van 50km → lengte = 3400km 

o Oké, maar heeft dit ooit tot praktische problemen geleid? 
▫ Ja: de lengte van de gemeenschappelijke grenzen van landen in encyclopedieën 

verschillen 20-30% van elkaar omdat men verschillende meetschalen gebruikt 
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• Met wiskunde: de vorm beschrijven aan de hand van wiskundige formules 
▪ Vb Fibonacci formule: beschrijft de 

vorm van verschillende natuurlijke 
vormen (vb varens, schelpen, …) 

➢ Wat opvalt in de psychologie, is dat men 

kiest om quasi alleen metrisch te 
beschrijven 

• Je ziet geen narratieve beschrijvingen 

- Welke vorm van beschrijving is het meest 
adequaat? 

➢ Afhankelijk van het object dat je meet 
➢ Vergelijking met een associatief netwerk 

• Psychologische tests gaan ervanuit dat de 

stimuli in een test 1 specifiek iets triggert in het 
associatief netwerk, en dat er vanuit die 
specifieke knoop een respons wordt gegeven 

op het item, en dat die item-respons reactie 
hetzelfde is bij iedereen 

▪ Iedereen interpreteert het item op dezelfde 
manier en iedereen geeft dezelfde 
betekenis aan de respons? 

➔ Afhankelijk 
van context 
en persoon 

zal het 
associatief 

netwerk 
anders 
geactiveerd 

worden! 

• Het idee dat 

een item 1 psychologische respons activeert, en dat die hetzelfde is bij iedereen, is in strijd 
met bijna alle psychologische theorieën die ervanuit gaan dat het psychisme een complex 
netwerk is dat dynamisch geactiveerd wordt 

▪ Een stimulus activeert een enorm complexe serie knopen 
- Voor de tweede wereldoorlog was dit algemeen aanvaard 
➢ Stern: een score op een intelligentietest kan je nooit interpreteren zonder de persoon zelf te 

kennen 

• Faalangst 

• Je moet IQ-scores altijd naast de unieke observaties van een subject leggen 
➢ Pavlov: mijn metingen omtrent de speekselafscheidingen zijn waardeloos als je niet het karakter 

kent van de hond 

- De betekenis van metingen zijn dus contextafhankelijk 
➢ Schwarz: het probleem is niet de contextafhankelijkheid van menselijk oordeel, maar de 

onderzoekers hopen dat die contextafhankelijkheid niet van toepassing is op hun testresultaten 
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➢ Empirisch onderzoek: de meest minieme factoren in de context bij het afleggen van een 
vragenlijst leveren andere resultaten op (gelaatsuitdrukking onderzoeker, geslacht onderzoeker, 

…) 

• Grafieken: normaal gezien zou je zeggen dat de therapie mislukt is, maar de verhalen zeggen 
iets anders 

▪ In het begin ontkenden deze mensen massaal hun problemen 
- Hoe groot is de invloed dan van al die vertekenende factoren? 

➢ Vb convergente validiteit: hoe gelijklopend zijn de metingen van hetzelfde construct met 

verschillende instrumenten? 

• Zeer problematisch in de psychologie: correlaties van 0 tot .45 

• Het voorbeeld hier: dit zijn metingen die .45 correleren met elkaar 
▪ Dit is de bovengrens van de convergentie in de psychologie! 

➢ In de kwantumfysica zijn metingen ook afhankelijk van het meetinstrument, maar in de 

psychologie is het nog een apart fenomeen 

• Zelf al gebruik je hetzelfde instrument 2x, toch zijn de correlaties tussen metingen nog steeds 
niet héél hoog 

- Als dit allemaal waar is, waarom zijn er dan duizenden/miljoenen onderzoekspapers in de 
psychologie die beweren dat de instrumenten 

valide en betrouwbaar zijn? 
➢ Verklaring: als men zegt dat de validiteit 

acceptabel is, dan bedoelt men dat ze 

ongeveer even valide is als de andere 
meetinstrumenten in de psychologie 

➢ Validiteit zou moeten mathematisch 

verklaard moeten worden 

• Wat is de impact van het gebrek aan 

validiteit op het berekenen van 
correlaties? 
▪ Stel: een psycholoog onderzoekt het 

verband tussen 2 kenmerken: X en Y 
o De kenmerken correleren .60 met 

elkaar 

o Als je X en Y perfect zou opmeten, 
dan zou die perfecte meting .60 

met elkaar correleren 
o Je kan ervanuit gaan dat er in de 

psychologie geen perfecte 

metingen zijn 
o De meting die je gebruikt zal gemiddeld .30 gecorreleerd zijn met een construct 

o Dan zal de geobserveerde correlatie .18 zijn 
➔ Een reële correlatie van .60 zal maar geobserveerd worden als een correlatie van .18 ten 

gevolge van validiteitsproblemen 

➔ Geobserveerde correlaties in de psychologie liggen dus mijlenver van de echte correlaties 
➢ Kalton & Shuman: het is een illusie om te denken dat je hypothesen over verbanden tussen 

latente variabelen kan toetsen  
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• Als de verbanden niet bevestigd worden, dan is de kans even groot dat het ligt aan de 
metingen, dan dat het zou liggen aan de hypothese 

▪ Je kan niet doen aan falsificatie 

• Als de verbanden wél bevestigd worden, dan kan dit even goed een artefact van de meting 
zijn 

➢ Systematische meetfouten kunnen ook zorgen voor een enorme verhoging van de 
geobserveerde correlaties 

• Vb content overlap: vb verband tussen zelfkritiek en depressie is zeer hoog 

▪ Maar, de items in beide vragenlijsten zijn ongeveer hetzelfde 
▪ Je onderzoekt het verband tussen 2 dezelfde dingen 

➔ Dus als je de validiteit van een psychologisch meetinstrument vergelijkt met de validiteit van 
andere psychologische meetinstrumenten vergelijkt, dan zou je denken dat het valide is, 
maar eigenlijk zijn alle psychologische instrumenten niet valide 

❖ 11.2: OPLOSSINGEN 

Structural equation modelling als oplossing? 
➢ Bronnen van 

meetfouten 

proberen 
controleren 
door 

bijkomende 
variabelen in 

te voeren, 
maar deze 
bijkomende 

variabelen 
zijn ook 

gemeten met 
een 
meetfout, 

dus eigenlijk 
introduceer 
je gewoon 

nog meer 
meetfout 

- Men gaat ervanuit dat een meetinstrument 1 kenmerk meet, dat de respons ook 1 kenmerk 
reflecteert 

➢ De realiteit is: de respons op een meetinstrument wordt niet bepaald door 1 factor die altijd 

dezelfde is bij elke participant 

• Je meet eigenlijk steeds iets anders 

• Je moet steeds de persoon zelf kennen om te weten wat je meet 

- Maar, als je steekproef groot genoeg is, dan zullen alle meetfouten toch uitgemiddeld worden? 
➢ Vb een onderzoeker wil de gemiddelde lengte van auto’s in België te weten komen, en neemt 

een representatieve steekproef van 1000 auto’s 

• Er zal een bepaalde fout op de metingen zitten, maar als je 
steekproef groot genoeg is, zal het geobserveerde gemiddelde 

van de lengte representatief zijn, gegeven dat de meetfout 
onsystematisch is 

• Het zou wel problematisch zijn indien de onderzoeker een 

meetlat gebruikt die steeds te kort of te lang meet → 
systematische meetfout 
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▪ De geobserveerde gemiddelde lengte zal nooit 
een goede schatting zijn van de werkelijke 

gemiddelde lengte 
➢ In de psychologie meet men een emmer van variabelen 

in een keer (vb meet soms de hoogte van de auto ipv de 

lengte) 
➔ Steekproeven groot genoeg maken helpt niet 
➔ Er is een fundamentele mismatch tussen de 

meetmethode en de objecten: de objecten zijn altijd complex en dynamisch → zeer moeilijk 
te reduceren tot unidimensionele maten! 

➢ Als je in de psychologie 1 kenmerk probeer te isoleren (vb depressie), en je probeert dat te 
meten door 1 item aan te bieden aan een participant (vb hoe depressief voel je je), dan zal het 
onvermijdelijk gebeuren dat die persoon dat item interpreteert en beantwoordt vanuit de 

totaliteit van zijn/haar associatief netwerk 

• Dat netwerk is altijd ultra-multidimensioneel 

- Oplossing: terug naar single case study 
➢ Psychologie kan maar vooruitgang maken persoon per persoon 
➢ Vb taal kwantificeren ipv het soort tests dat we nu gebruiken 

➢ We moeten andere onderzoeksmethoden gebruiken buiten enkel meten 
➢ Overal waar men complexe systemen beschrijft, gebruikt men narratieve beschrijvingen, 

mathematische beschrijvingen, … 

• In de psychologie kiest men exclusief voor metrische beschrijvingen… 

Hoofdstuk 12: Algemeen besluit: terugkoppeling aan inleiding 

❖ 12.1: DOEMDENKERS VS VOORUITGANGSOPTIMISTEN? 

- Klassieke opvatting: mens is een gevaarlijk beest met een dun laagje cultuurvernis (Christendom, 

Hobbes, Freud, Milgram), dus moet cultuur het beest in bedwang houden (strenge opvoeding, 
inperkende religie en repressieve maatschappelijke organisatie) 

➢ Dit klopt uiteraard niet, dit is een product van de cultuurvijandigheid en vijandigheid tov zichzelf 

• De mens is niet intrinsiek goed of slecht, maar wel eerder prosociaal 
➢ Correcte opvatting: interactie individu (bio-psycho) en omgeving (socio) kan een maatschappij 

opleveren waarin het goed leven is, omdat die het beste in het individu naar boven brengen 

• Interactie tussen individu en omgeving zal bepalen of een mens goed is of niet 

• Kinderen die met huisdieren opgroeien vanaf het begin hebben geen enkel probleem met 

honden 
➢ We kunnen de maatschappij zelf sturen 

• Hier kan psychologie een belangrijke functie innemen: wijzen op potentiële gevaren en 
positieve mogelijkheden bevorderen + negatief mensbeeld corrigeren 

- Wij leven in een paradijs 

➢ Epidemieën en hongersnood: verdwenen (obesitas) 
➢ Opleidingsniveau: stijgend (vrouwen, maar allochtonen blijven achter) 
➢ Sociale ongelijkheid: sterk afgenomen (waaronder genderongelijkheid) 

➢ Oorlog en agressie: veel minder doden en gewonden, wel meer uitvergroot 

• Geweld tegen de vrouw is veel meer gedaald: tot 1998 was verkrachting in het huwelijk NIET 

strafbaar 
▪ Toen was er structureel geweld 
▪ Nu is er enkel incidenteel geweld 

- Belangrijkste bedreigingen 
➢ Klimaatsverandering 
➢ Recente toename van sociale ongelijkheid in België (neemt wel af op wereldniveau) 

• Steeds meer gezinnen in armoede 
➢ Agressie-op-afstand (van raketten tot aandeelhoudersvergaderingen) 

• Agressie wordt gefaciliteerd op afstand: piloten met een spelconsole mensen laten opblazen 

• Aandeelhoudersvergadering: virtueel, een afdeling van een bedrijf wordt gesloten op afstand 
en 800 mensen staan op straat 

➢ Dominant vertoog: verplichting tot pleonexia en competitief individualisme 
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• Fake news, fake science en machtshebbers die groepen tegen elkaar opzetten 
➔ Uitdaging: kan een vermarkte samenleving ook een sociale democratie opleveren? 

❖ 12.2: HET ONBEHAGEN 

- Onbehagen, als structurele noodzakelijkheid, versus verzoening, als opdracht 

➢ Mensen voelen een onbehagen omdat ze moeten inleveren op vlak van seksuele en agressieve 
driften 

• Dit idee is niet langer geldig, Freud had het over een maatschappij die niet langer bestaat 
➢ Het idee van onbehagen geldt wel nog 

- Het onbehagen dat we allemaal voelen vloeit voort uit de manier waarop onze identiteit 

geconstrueerd wordt 
➢ Onze identiteit berust op identificatie: ik neem ideeën over van buiten 

• Berust altijd op vervreemding 

• Ik zal altijd twijfelen over wie ik écht ben 

• Er is een zekere mate van een fake gevoel, zelfs van een imposter syndroom 

➢ Onvolledigheid van onze identiteit die vooral tot uiting komt in de verhouding tot belangrijke 
anderen 

• Als man ben je nooit genoeg man voor je vrouw, als vader ben je nooit genoeg vader voor je 

kinderen 

• Het is nooit genoeg 
➢ Verdeeldheid van onze identiteit: ik kan nadenken over mezelf 

• Ik kan mezelf slecht of mislukt vinden → innerlijk conflict 
➔ Deze 3 structurele kenmerken verklaren het onvermijdelijke onbehagen 

- Wat kunnen we met dit onbehagen doen? 
➢ We kunnen zoeken naar de schuldige 

• Het is mijn schuld: ik ben niet goed genoeg 

• Het is de schuld van het systeem, de maatschappij, de ander 
▪ Kan tot op zekere hoogte juist zijn (er bestaan wel ongezonde maatschappijen), maar: 

o Dat neemt de innerlijke verdeeldheid niet weg 

o Dat belet het zelf nemen van initiatieven 
➢ Oplossing: 

• Bewustwording van onze onvolkomenheid en verdeeldheid, en vooral van de vrijheid en 

creativiteit die daaruit voortvloeien 

• Bewustwording van de mogelijkheden die de huidige samenleving ons biedt (en die 

oneindig veel groter zijn dan die van de vroegere) 
- Hegel: verzoening 
➢ Hij plaatst verzoening tegenover vervreemding 

➢ Vooruitgangsdenker:  

• De maatschappij evolueert naar steeds beter omdat mensen er zich beter in voelen, ze 
kunnen zich meer ontplooien 

• De Frans revolutie en Napoleon zorgen voor een maatschappij met meer gelijkheid, meer 
vrijheid en meer rationaliteit 

▪ Hervorming van het rechtssysteem, afschaffing standenmaatschappij, onderwijs, 
scheiding kerk en staat 

• Breukvlak met de traditionele maatschappij is zo groot dat veel mensen zich vervreemd 

voelen, en niet beseffen hoeveel meer mogelijkheden de nieuwe orde hen biedt 
▪ Vb reacties van mensen tegen Obamacare in de VS 

➢ Verzoening volgens Hegel is niet berusting of onderwerping 

• Verzoening is een actief proces van het zich toe-eigenen van die mogelijkheden en inhouden 
in de moderne maatschappij 

• Vervreemding is een passief proces waarbij iemand aan de kant blijft staan op een 
negatieve manier 
▪ Vb cynisme: afwijzen, negatief, aan de kant staan 

• Verzoening is een actief proces van subjectieve toe-eigening 
▪ Dit komt overeen met separatie → afstand nemen van 
▪ Separatie komt in wezen voor op het kiezen van een ANDERE identificatie, bewust kiezen 

voor andere voorgehouden beelden/woorden/verhalen waarmee men wilt identificeren 

- Hegel: verzoening 
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❖ 12.3: TOEKOMST? 

- Voorspellen is zeer moeilijk, en al helemaal als het de toekomst betreft 
- We kunnen wel een bepaalde evolutie observeren 

➢ We komen uit een verzuilde, onvrije maatschappij (1960) naar een geïndividualiseerde 
‘gemeenschap’ (2000), naar een hedendaagse autonomie in verbondenheid 

• Enkel identificatie: totale vervreemding 

• Enkel separatie: eenzaamheid 

• Betere versie: separatie begrijpen als bewust gekozen identificaties, waar zowel individu als 
gemeenschap een plaats krijgen 

➢ Evolutie van een patriarchale samenleving naar een horizontale autoriteit en deliberatieve 
democratie 

• Autonomie in verbondenheid installeert zich via bottom-up bewegingen (grassroot 
bewegingen) 

• Deliberatieve democratie sluit aan bij zelfdeterminatie, sociaal vertrouwen, intrinsieke 

motivatie, positief mensbeeld, … 
▪ Burgerinitiatieven waarbij een representatieve groep mensen beslissingen neemt over 

bepaalde onderwerpen in functie van het belang van de gemeenschapen 

• Concrete toepassingen bestaan in meer dan 1500 steden 
▪ Bregman: de meeste mensen deugen (boek): hoe deliberatieve democratie op korte tijd 

de volgende veranderingen bewerkt: 
o Van cynisme naar betrokkenheid 
o Van versplintering naar vertrouwen 

o Van uitsluiting naar inclusiviteit 
o Van gemakzucht naar burgerschap 
o Van corruptie naar transparantie 

o Van egoïsme naar solidariteit 
o Van ongelijkheid naar verheffing 

• Alle maatschappelijke organisaties met command and control (top-down, patriarchaal) 
structuren leiden tot acquired sociopathy 
▪ Acquired sociopathy: evolutie naar meer impulsiviteit, negatieve visie op anderen, 

egoïsme, arrogantie, narcisme, corruptie; als typische persoonlijkheidsverandering bij een 
individu dat langdurig macht bezit 

▪ Het systeem maakt een individu zo 

• De nieuwe democratie is niet langer voorbehouden aan witte mannen van middelbare 
leeftijd 

▪ Minderheden zijn beter vertegenwoordigd dan vroeger, zinvolle inbreng 

• Burgerbegroting: burgers beslissen over de besteding van het belastingsgeld 
▪ Groei in uitgaven aan gezondheidszorg en buurtgenootschappen 

▪ Afname kindersterfte 
➔ Positief mensbeeld nodig 

➢ Belang van wetenschap: 

• Zaken in twijfel durven trekken 
▪ Vooral binnen de gammawetenschappen, omdat we de verschillende contexten nooit 

voldoende in rekening kunnen brengen 
➔ Phronesis (Aristoteles): prudentie, praktische wijsheid, proberen al denkend ons eigen 

handelen en dat van anderen te sturen! 

• Zekerheden naar voren durven schuiven 
▪ Als een bepaald onderwerp voldoende onderzocht en gerepliceerd is, dan kan je zeker zijn 

dat het juist is 

▪ Dit soort zekerheden zijn vrij zeldzaam, is eerder iets voor de betawetenschappen 
- Besluit 

➢ Ofwel gaat de psychologie nog een stap verder, zodat de psycholoog/therapeut de nieuwe 
manager wordt, in een hedendaagse versie van Brave New World 

• Onderdeel worden van het systeem zoals MacIntyre voorspeld had 

➢ Ofwel geeft de psychologie als menswetenschap een onderbouwd advies over de best 
mogelijke afstemming tussen individu en maatschappij, samen met een onderbouwde kritiek 

- Acquired 
sociopathy 

- Bregman: de 
meeste mensen 
deugen 

- Aristoteles: 
episteme, techne 
en phronesis 
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op de slechte en eventueel zelfs gevaarlijke manieren waarop individuen gemanipuleerd 
kunnen worden vanuit het maatschappelijke 

• Kritisch kijken vanuit het wetenschappelijke statuut: goede en slechte dingen aangeven 
▪ Goede dingen bekrachtigen 
▪ Slechte dingen bekrachtigen 

 


