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Deel I-1: Cultuur en 
maatschappij (elina 
margashvili)
C & M, tweede college, 19 febr 2020

Deel I: Cultuur en maatschappij
Als je kritiek wilt formuleren op maatschappelij dat je dan minstens concreet 
maken, je moet aangeven wat je begrijpt onder maatschappij, als je dat niet 
doet, dan is de kans zeer groot je snel vervalt in puberale kritiek op het 
systeem, systeem slecht is, het systeem dit het systeem dat, hiermee kun je 
niet veel aanvangen 

Later in colleges: We moeten begrijpen wat we onder maatschappij 
begrijpen om daarmee aan de slag te kunnen gaan, ook hetzelfde doen 
over individu, we gaan die twee tegenover elkaar gaan plaatsen, het 
maatschappelijke tegenover het individuele 

Als we de verhouding tussen individu (psychologie) en maatschappij 
(sociologie) kritisch willen bestuderen, dan hebben we een aantal ingangen 
nodig waarmee we de wisselwerking tussen maatschappij en individu 
kunnen begrijpen.

EEN MAATSCHAPPIJ KUNNEN WE ALS VOLGT TYPEREN maatschappij 
begrijpen, vanuit 4 grote invalshoeken, perspectieven om dat groter geheel 
proberen te begrijpen, maar we denken ze apart om wat grip te kunnen krijgen

 Maatschappij begrijpen door de manier waarop zij de uitwisseling van 
goederen en diensten organiseert onder haar leden

De economie: deze moet je ruimer nemen dan de hedendaagse invulling

Hoe worden goederen en diensten verdeeld, en hoe gaat dat in zijn 
werk

 door de inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen; 

Veld van het sociale: hoe verschillende groepen van mensen uit 
verschillende geslachten, leeftijden onderling verhouden 
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 door de mate van gestrengheid waarmee zij de uitwisseling en de 
verhoudingen regelt

De autoriteit, gezag: lijkt minder makkelijk om te begrijpen dan punten 1 en 
2 terwijl heel centraal gegeven is als we maatschappij willen begrijpen 

 door de wijze van omgaan met het transcendente

Het zijn geen aparte dignen, ze lopen door elkaar 

⇒ Deze afzondelijke invalshoeken  dat ze alle terugkeren op identiteit, 
datgene wie ik ben, de manier waarop we gaan verhouden, 
sluitelbegrippen om die 4 typeringen, om maatschappij en  individu te gaan 
begrijpen 

1.De 4 mogelijke perspectieven om maatschappij te begrijpen wat algemeen 
toelichten en kijken naar de actualiteit dus hoe we daar vandaag tegenover 
kunnen kijken 

Historisch perspectief: als we vandaag nadenken over sociale verhoudingen 
dan nemen we onze perspectief in (onze sociale vsehoudigen) maar ze zijn 
ooit anders geweest en ze worden straks weer anders, we moeten dus 
proberen het los te zien van actualiteit. Precies op grond van afstand nemen 
en tijd en ruimte om daar kritisch over te kunnen refleteren

Maatschappij begrijpen door de manier waarop zij de uitwisseling van 
goederen en diensten organiseert onder haar leden

Goederen en diensten: voeding, seksualiteit, huisvesting, 
gebruiksvoorwerpen, zorg (verschil tussen product en dienst) voor de niet-
actieve leden (kinderen/ouderen), onderwijs/opleiding, communicatie, 
vervoer, … (lijst kan uitgebreid worden)

Zorg is een dienst 

Ze krijgen plaats in de maatschappij en belangrijke functie hebben en 
die op een of andere manier typisch zijn voor bepaalde maatschappij 

Antropologisch: uitwisselingen gebeurden tussen landen, sociale klassen, 
families, individuen, en dit volgens maatschappelijk vastgelegde patronen 
(huwelijkscontracten, erfenisrechten, arbeidsovereenkomsten, 
handelsverdragen…)

Studieobject van antropologie: uitwisseling van goedere n en diensten 

Teksen die baseline zeget hebben voor het denken die nadien gevolgd is
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Marcel Mauss Essai sur le don; verhandeling over het gif, over wat 
hetgene gegeven word

Centrale lijn: een maatschappij kunt gij typeren door de wijze waarop 
zaken uitgewisseld worden  

Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté. de 
elementaire verwantschaps structuren, doorgeven van mensen, de 
familiale structuren, gaat verder vb gemeenschappen over 
clanstructuren 

Elementaire verwantsschapsstructuren: Wat heeft dat te maken met 
uitwisseling van goederen en densten? Wat heeft dit te maken met 
een maatschappelijke structuur?

Allereerste wat uitgewisseld wordt in een maatschappij zijn 
mannen en vrouwen, als huwelijkspartners, mannen en vrouwen 
worden uitgewisseld en daar wordt telkens een bepaalde gift aan 
gekoppeld, de fameuze bruidsschat 

In bepaalde culturen wisselen ze vrouwen (meerderheid) uit en in 
andere uitwisselen ze mannen, dit creëert een structuur 
waartussen goederen doorgegeven worden in eerste instantie 
voedsel maar ook heel snel bezit

Romantische relaties: Waarom zou je trouwen? Antwoord van 
vroegere generatie: je moet trouwen om te kunnen scheiden. 
Huwelijk is een economische instelling, wettelijk juridisch kader 
waarlangs goederen doorgegeven worden en samen gebracht 
worden

Hoe elementaire verwantschapsstructuren (vertrekpunt van 
maatschappij) berust op doorgeven van goederen en diensten. in 
eerste instantie doorgeven van mensen

Homoseksuele kopels willen trouwen niet enkel omwille het 
romantiek maar om iets door te kunnen geven dus 
erfenisrecht; als er geen wettelijk verband is dan kan je niets 
doorgeven, nu is het opgelost met huwelijkscontracten

Het gaat hier dus over symbolische uitwisseling gekoppeld aan 
reële uitwisseling

Symbolisch: aktes gemaakt worden danaf dat gebeurt is zit je 
in menselijke economie (uitwisseling van goederen en 
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diensten)

Belangrijk daarbij is wederzijdse uitwisseling betreft niet alleen het 
materiële aspect, het gaat vooral over:

In normale maatschappij hebben we normale wederzijdse 
uitwisseling 

Uitwisseling (“Quid pro quoque” = het ene voor het andere)

Als er geen wederzijdse uitwisseling plaatsvindt spreken we van 
slaven 

De erkenning die daarbij hoort (wie geeft er, wie krijgt er, en 
waarom) 

Het feit dat iemand erkend wordt wat hij/zij geeft en wie hij/zij is 
dus die uitwisseling heeft daardoor al een effect op onze 
identiteit en at geven en krijgen

Die effect op de verhoudingen die daardoor tot stand komen 
(wederkerigheid, afhankelijkheid, schuld) als niet wederzijds: 
slaven ⇒ hoe worden ze gedacht ifv verhoudingen 

Hoe worden verhoudingen bedacht en gestructureerd door 
matschappelijke ifv die uitwisselingen ifv datgene gegeven en 
gekrijgen wordt 

bovendien is de uitwisseling bepalend voor de identiteit (cfr 
infra)

Vandaar het verband van 1 met 2 en 3.

‘Uitwisseling’ is bijgevolg veel ruimer dan de hedendaagse enge blik 
op commercieel-economische invulling met de overal aanwezige 
reductie van mensen tot ‘cliënten’.

Vreemd iets: Van zodra bepaald denkbeeld dominant (volgende 
college) wordt hebben we de indruk dat dit de engie invlulling is, 
dat er geen andere invulling denkbaar is

vb zolang Vlaanderen katholiek was, was het woordje religie 
synoniem met katholiek. Het idee dat naast het katholicisme 
ook andere godsdiensten zouden bestaan, die andere traditie 
hadden en veel rijker waren, was ondenkbaar 

Vandaag hebben we hetzelfde met economie
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Bij economie denken we direct aan vrijemarkteconomie en 
het lijkt of het daarbuiten geen enkele vormen van 
uitwisseling mogelijk denkbaar zijn; hier kun je ook ruimer 
gaan kijken en andere alternatieven gaan bedenken 

Een dergelijke reductie heeft verregaande effecten op de 
hedendaagse identiteit en verhoudingen (een patiënt is een cliënt in 
een zorgbedrijf; een student is een cliënt in een kennisbedrijf, een 
single komt op de huwelijksmarkt, enz.) en op de mate van 
autonomie van individuen. Zie deel III.

2; door de inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen: deze 
worden bepaald in maatschappij

Om maatschappij te begrijpen en bestuderen. Deze verhoudingen maken 
deel van onze identiteit 

- Verhouding tussen meerderen en minderen

Leidinggevenden en medewerkers. Hier kan je al verschuiving, 
verandering zien, vroeger zei men leidinggevenden en ondergeschikten

- Verhouding tussen gelijken 

Verhouding tussen studenten onderling, namier waarop onderling tegen 
elkaar verhouden is behoorlijk anders dan vroeger. Verhoudingen zijn 
veranderd, effect van een bepaalde maatschappelijke verschuiving  

- Verhouding tussen verschillende gender 

Ingrepend veranderd, de manieren, de wijze waarop mannen en vrouwen 
zich tegen elkaar verhouden, ook zien we een uitbreiding dus het gaat 
niet alleen meer verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke gender, 
we hebben ondertussen ook homoseksuele gender, bi's, transgender,...

- Verhouding die we aannemen tegenover ons zelf en eigen lichaam

 Tegenover wie we psychisch zijn of zouden moeten zijn

Onze verhoudingen van vandaag zijn anders dan die van China en andere 
maatschappijen 

Dergelijke verhoudingen doen voor op groepsniveau (cfr sociale klassen; 
cfr gender) maar evenzeer op het vlak van individuen

Merk op dat de vier cruciale verhoudingen ten opzichte van anderen zich 
ten volle weerspiegelen in onze identiteit:
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Mijn genderidentiteit

Wie ben ik als heteroseksuele man, noem maar op. Dus het ik 
(individuele stuk), het particuliere stuk, betekend dat je daar vraag stelt 
van 'hoe verhoud ik mij tegenover ander, die potentieel mijn seksuele 
partner zou zijn. Hier wordt het duidelijk dat individuelle indentiteit deel 
uitmaakt uit collectieve identiteit want genderidentiteit die ik aanneem 
dat jullie aannemen, is voor een stuk product van de cultuur en de 
maatschappij waarin we opgroeien (wisselwerking tussen individu en 
maatschappij) 

Verassend: het meest indivduele van onszelf, meest intieme dat het heel 
vaak deel uitmaakt uit collectieve 

Hierbij ironische uitdruking van Freud toen hij kritiek kreeg voor het 
publiceren van gevalstudies waarbij intieme details aan bod 
kwamen, seksualiteit,.. zijn antwoord daarop was die intieme details 
dat is datgene wat we meest van allemaal delen want het is bij u en 
bij me echt niet anders. De zaken waarmee we voorstellen op vlak 
van lichamelijke, relationaliteit, zijn zaken waarmee de ander ook 
mee voorstelt

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

Onze identiteit wordt grotendeels collectief ingevuld (de maatschappelijke 
omgeving waarin we opgroeien is bepalend voor de manier waarop ik de 
vier cruciale verhoudingen aanga – cfr infra, vertoog en praktijken), naast 
een individueel stuk (ik kan die verhoudingen tot op zekere hoogte ook zelf 
vorm geven) (zie deel II. 

Belangrijkste element in die verhoudingen, de verhoudingen waar ik 
tegenover ander sta, de ander gelijke, de ander die boven mij staat, de 
ander potentiële seksuele partner, de ander die ikzelf ben met lichaam is 
het aller belangrijkste al dan niet krijgen van de erkenning: de erkenning die 
iemand (niet) krijgt van de ander, als dé voorwaarde voor een goed leven in 
het algemeen en voor identiteitsontwikkeling in het bijzonder. 

Je ziet het in de taal hoe cruciaal dat is

vb de uitdrukking 'je ziet mij niet staan' 'iemand graag zien'
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Iemand moet gezien worden (je moet hem/haar graag zien), die 
uitwisseling 

vb ontwikkeling van babys; de afstand tussen baby en moeder. 
babys willen erkenning, gezien worden vb verstoppertje spelen 
cruciaal: gevonden worden, ze willen gevonden worden, ze willen 
bestaan in de blik van de ander 

vb van tienermoeders die teveel op gsm zitten en niet naar baby 
kijken. Ze hadden ontwikkelingsachterstand omdat ze de blik van de 
baby niet vasthielden en omgekeerd, reden: naar smartphone kijken 
dan naar de baby

We willen gezien worden en op grond daarvan erkenning krijgen 

Onverdraaglijk als iemand doet alsof je niet bestaat; binnen de 
verhouding tussen gelijken en verhouding tussen meerderen en tussen 
meerderen 

Hoeveel zijn er in maatschappij die niet gezien worden? die geen 
erkenning vinden, die gevoel hebben dat ze niet mee tellen

Je kan dus zien hoe iets psychologisch vanaf de vroege fase terugkeerd 
in alle mogelijke verhoudingen 

Deze verhoudingen zitten bovendien vol normen en waarden; identiteit is 
nooit neutraal (vandaar botsing met identiteiten uit andere regio’s wegens 
andere verhoudingen met andere normen en waarden).

Wat je mag niet doen of mag, zit vol met het normatieve, het morele 

Het zit in eigen identiteitscinstructie, vandaar worden ze verinnerlijkt 

Vandaar de koppeling met 3 autoriteit. 

Historische wijzigingen en maatschappelijke (evolueert) veranderingen 
betreffen heel vaak de sociale verhoudingen en dus de identiteit (zie 
deel III

Sociaal contract, tussen de overheid en individu, 
geschreven/ongeschreven wetten, dus maatschappelijke systeem en 
het individu, 

Evolutie van ongelijkheid naar gelijkwaardigheid vanaf de verlichting; 
feodaal tijdperk: 3 standen; boeren, klerus en priesters en de adel

Ongeschreven sociaal contract: De mens in ongelijk en God heeft 
dat bepaald, als je geboren wordt in de adel dan blijf je in de 
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adel. Adel kon beschermen, gebruiken en misbruiken; 3 
maatschappelijke standen; deze groepen waren absoluut van 
overtuigd; er is geen markteconomie maar subsistentieecoomie

Van absolutisme naar een verdeling van rechten en plichten; 

Opkomst (accent op solidariteit) en ondergang (accent op 
competitiviteit) van verzorgingsmaatschappij met een terugkeer 
naar 19 eeuwse liefdadigheid (‘de warmste week’)

vroeger telden vrouwen niet mee

Emancipatiebewegingen: gelijkwaardigheid tussen man en vrouw 
pas rond 19e; uitbreiding naar andere genders buiten het 
heteronormatieve.

Biopolitiek: evolutie van volksgezondheid (solidariteit) naar 
individuele (individualisering) verantwoordelijkheid. 

⇒  Maatschappelijk model: goede doelen verschaffen door 
belastingen om herverdeling te doen waar overheid besliste van 

Conclusie: verhoudingen tussen mensen onderling en naar 
bovenkant toe kunnen plots vernaderen 

3; Door (de mate van) de gestrengheid (regeling) waarmee zij die uitwisseling 
en die verhoudingen regelt, op basis van macht en/of autoriteit ⇒ deze 
worden minder concreet

Mate van gestrengheid waarmee sociale verhoudingen gereguleert worden 

!Je kan geen maatschappij hebben zonder regeling die op een of andere 
manier grotendeels aanvaard wordt op grond van uitwissleingen die kunnen 
gebeuren en op grond van die sociale verhoudingen kunnen geregeld 
worden

Hoe gebeurt die regeling? historisch: antropoligie: een groep mensen die
langere tijd samenleeft aantal gewoonte patronen ontwikkeld waar 
normen en waarden zitten

Uitwisseling van goederen en diensten en de regeling van de sociale 
verhoudingen berusten op tradities (mores), wetten (leges) en 
regelgevingen.

Mores: gewoontepatronen 
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Ethiek en moraal: zeden en gewoonten die bij een bepaalde groep 
horen

Deze worden in wetten gegoten, vormen verwoording van autoriteit, 
die zorgen voor regeling van sociale verhouding, reden van 
economische uitwisseling 

Rechters nodig om te interpreteren en wet toe te passen dan 
evolueren de zeden en gewoonten van de groep. Mores evolueren en 
wetten moeten aangepast moeten worden 

vb obv evolueerde mores homoseksueel koppen is normaal 
geworden en maakt deel uit van hun kennissen kring, leefwereld 
en de wetgeving was nog niet mee. Op bepaalde ogenblik zie je in 
Europa beseffen dat de wetten moeten aangepast worden, dus 
heteronormatieve wordt verlaten en uitgebreid

Zo zie je dat Autoriteit op zich onderhevig is aan evolutie 
(volgend college)

Die zeden en mores moeten collectief opgelegd (van buitenaf) en 
aangeleerd worden, op een dusdanige manier dat individuen zich eraan 
onderwerpen, hetzij vrijwillig, hetzij op grond van dwang: van disciplinering 
naar verinnerlijking (cfr N.Elias).

Elias: we in het Westen gaande weg aantal regels die in eerste instantie 
die extern opgelegd werden dat die verinnerlijkt geworden zijn, ze 
maken deel uit van onze habitus, onze gewone manier van zijn zonder 
dat er verplicht moet worden. Betekend dat je daar autoriteit hebt die 
aan het werk is. 

Burgere opvoeding

Bij kinderen als volwassenen 

Worden verinnerlijkt zodat er geen externe dwang meer nodig is

Elias: we zijn beschaafder geworden, aantal opgelegde regels zijn 
verinnerlijkt, habitus

Autoriteit is aan het werkt

Elke maatschappij oefent op haar eigen wijze autoriteit en macht uit om de 
uitwisselingen en de verhoudingen binnen de ‘juiste’ banen te leiden. De 
geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de autoriteit is daarbij cruciaal.

Autoritiet alleen maar kan functioneren als ze geloofwaardig is
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4 Door de wijze van omgaan met het transcendente (moeilijkste om te vatten)

Doorheen de drie vorige typeringen van een maatschappij schemert er een 
vierde, die veel minder vatbaar is maar wel zeer bepalend voor de kwaliteit 
van een maatschappij: de min of meer algemeen gedeelde houding 
tegenover en overtuiging met betrekking tot existentiële vraagstukken 
(geboorte, seksualiteit, lust en pijn, ziekte, dood, …). 

Houding die door maatschappelijk geïnstalleerd wordt, de houding 
tegenover het transcendente 

Gaat over maatschappelijke, over u en ik, de zaken we belangrijk 
vinden, economische en verhoudingen die daarin in zitten, zaken 
waarop we geen greep op hebben existentiële vragen 

Omdat we geen afdoend antwoord op hebben

We zoeken het antwoord op andere manier, iets wat ons overstijgt, wat 
boven ons ligt 

Existentieel betekent dat deze vraagstukken zowel uiterst belangrijk zijn 
als nauwelijks vatbaar binnen het normale weten en de normale 
praktijken. Er zijn meerdere benamingen voor deze gemeenschappelijke 
houding, wat op zich al een aanwijzing is voor het niet-vatbare: 
metafysisch, religieus, ideologisch, transcendent. In deze colleges gaat 
de voorkeur naar ‘transcendent’, als meest neutrale benaming voor 
denkbeelden die in se nooit neutraal zijn, maar altijd ethisch-moreel 
gegrond.

De houding tegenover het transcendente is belangrijk voor de kwaliteit 
van een maatschappij omdat zij bepalend is voor de zingeving, de 
idealen en het hogere doel van de burgers en bijdraagt tot de verbinding
tussen de mensen tegenover wat het individu beangstigt én fascineert. 
De bijbehorende ideeën drukken hun stempel op de drie andere 
typeringen (verdeling goederen, regeling verhoudingen, 
macht/autoriteit).

Dus redenen waarom die houding tegenover transendente zo 
belangrijk is:

1 Zorgt oor zinverlenende, de grotere betekenis datgene wat we 
hier doen of niet doen

2 Dit brengt ons samen, Vragen die ons samenbrengt, heeft te 
maken vragen die dramatische kwesties ziekte en dood. Als je 
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hiermee geconfronteerd wordt zoek je steun bij iemand anders, je 
probeert samen grip te krijgen op datgene waar je toch geen grip 
op krijgt.

Elke cultuur heeft begravenis diemensen samenbrengt binnen 
een collectief gedacht, symbolisch systeem daar rond 

VANDAAG: hoe kunnen we die 4 typeringen vandaag herkennen? hoe onze 
maatschappij daar omgaat

1; UITWISSELING OP GROND VAN MARKTSAMENLEVING

Wat zijn effecten op individu?

Elk van ons, individueel als collectief, als doel voor zijn/haar leven om een 
goed leven leiden samen met die mensen die voor ons van belang zijn. Dit 
is nooit individueel, het is ook sociaal.

Aristoteles: Eudaimonia, het goede leven: invulling wordt grotendeels 
beperkt tot materiële voorwaarden (voeding, kledij, huisvesting, 
gebruiksvoorwerpen), bovendien met een statuswaarde, in combinatie met 
de zekerheid dat die voorwaarden vervuld blijven.

Eudaimonia: als we die invalshoeken bekijken voor onze maatschappij, 
wat zou dit betekenis kunnen zijn voor Eudaimonia?

Wel de hedendaagste economie, hedendaagse uitwisseling van 
goederen en diensten die kunnen we samenvatten als vrijemarkt 
samenleving 

Implicatie daarvan op invulling van eudaimonia: deze wordt beperkt tot 
een materiële invulling, materiële voorwaarde 

We hebben een goed leven als we op vlak van voeding, kleding, 
huisvesting, gebruiksvoorwerpen, dus alles hebben wat we zouden 
moeten hebben

Aan materiële voorwaarde wordt statuswaarde gekoppeld. Het 
volstaat niet voldoende hebben van gebruiksvoorwerpen te hebben, 
het moet ook gebruiksvoorwerpen zijn die aan aantal kenmerken 
beantwoorden die minder te maken hebben met 
gebruiksvriendelijkheid ervan,... die hebben te maken met 
statuswaarde die gebruiksvoorwerpen gekregen hebben

Ook gekoppeld aan de zekerheid dat dit zal blijven, we willen dat we 
ze later ook hebben
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Is dit inderdaad de manier hoe je manier eudaimonia te begrijpen? het 
vervuld zijn van aantal materiele voorwaarden gekoppeld aan zekerheid 
dat dit zo zal blijven

Er is veel onderzoek naar gedaan. Consensus: vraag naar tussen het 
verband materiële invullingen en eudaimonia. Tot een bepalde hoogte de 
invulling van materiële voorwaarde zie je dat het gevoel van welzijn bij 
individu en maatschappij mee stijgt met materiële niveau en onder 
bepaald niveau zie je dat welzijn en afwezigheid van welzijn uitdrukkelijk
gekoppeld is aan het niet hebben van die materiële voorwaarde. Vanaf 
niveau van toename invuling van die materie voorwaarde subjectief 
gevoel van welzijn niet meer stijgt (zie paradox) er is geen correlatie 
tussen. Als het nog hoger wordt zie je omgekeerde correlatie 

dus hoe hoger materiële welzijn wordt, hoe hoger materiele 
voorwaarden vervuld zijn, hoe lager de correlatie met welzijn  

vb als je naar op vakantie gaat naar andere land zoals 
Oezbekistaan, merk je dat mensen van hier ontevreden rondlopen 
en daar wel, en als je terug komt zie je nare, agressieve 
gezichten,.. vreemd gegeven

Naïve conclusie dat we allemaal moeten terugkeren naar primitief 
levensniveau, geen goed idee want die mensen van daar willen 
allemaal ons levensniveau. Elk wilt de voordelen van levensniveau 
zonder de nadelen, er klopt iets niet

!Tot een bepaald niveau correleert een stijging in materiële welvaart 
met welzijn. Voorbij dat niveau stopt de correlatie of wordt ze zelfs 
negatief (cfr deel III.

Easterlin paradox: in elke gemeenschap zijn rijke mensen 
gelukkiger dan arme; wanneer de gehele gemeenschap rijker 
wordt, neemt het algemene geluksgevoel niet toe. Het gaat dus 
over relatieve rijkdom, over de vergelijking met het bezit van 
anderen.

Algemene methodologische regel toepassen, we zijn bezig me alfa en 
gamma wetenschappen en niet met beta wetenschappen. Het betekent 
dat we geen welomlijnde begrippen gebruiken 

vb als je met fysicus discussieert over snelheid over massa dan is dat
een heel strikt gedefinieerd begrip waar elke fysicus zelfde onder 
verstaat, dus als je zelfde begrippen hanteert is het gemakkelijker 
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We hebben die luxe niet. In menswetenschappen zijn er geen 
vastomlijnde begrippen 

Gevolgen: eindeloze discussies over zelfde onderwerp waarbij je 
vaststelling komt dat mensen hebben andere invulling van het begrip 

Vroeger bestaanseconomie: enkel produceren wat men zelf nodig heeft, 
met slechts beperkt overschot; men produceert zelf ‘alles’, meestal in 
familieverband; grote autonomie mbt buitenwereld, wel afhankelijk van 
weersomstandigheden

Tegenwoordig: vrijemarkteconomie

Doel: de ‘juiste’ prijs in functie van vraag en aanbod, waarbij open 
concurrentie voor kwaliteitsvolle producten zorgt.

Ook discussies over de invulling van de vrijemarkteconomie. 
Begrippen zijn contextueel. Vrijemarkteconomie is overal anders. Het 
lijkt alsof we over hetzelfde hebben, het is dus niet. Economie van VS
is anders dan Europa en binnen Europa zijn er ook verschillen

Andere vorm van economie: Het tegenovergestelde model 
(communistisch) is een centraal geleide planeconomie zoals in de 
vroegere USSR. De productie en verdeling van goederen wordt 
gedirigeerd van bovenuit, op grond van een bepaalde ideologie; 
autonomie van het individu is nagenoeg nul. Concurentie wordt 
uitgeschakelde en dit heeft invloed op sociale verhoudingen. En je 
krijgt een koppeling van het idee vrijemarkt en democratie, en het 
idee van onvrijheid van dictatuur. 

Traditioneel gezien beschoud wordt als een recent gegeven, pas 
recent ontstaan zou zijn, in de 19e eeuw met de industrialisatie. 

De verhouding tussen vraag en aanbod zou zelfregulerend werken 

Adam smith: de rijkdom van nasiestaten; onzichtbare hand:

Beschrijft de lokale vrijemarkt en hoe deze systeem ertoe 
bijdraagt dat natiestaten zich goed an ontwikkelen, goed in zin 
van vooruitgang, welzijn en toename of afname van sociale 
ongelijkheid 

Redenering van onzichtbare hand (onzichtbare autoriteit): 
beschrijft dat markt die vrijgelaten wordt, zichzelf reguleert, 
denk aan autoriteit, die behoeft geen externe autoriteit, die 
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reguleert zichzelf (hij hecht hier niet zo belang aan, mensen 
hebben dit daaruit zelf gehaald)

vb als iemand op de markt voor zijn producten te hoge prijs
vraagt, die zal zijn producten niet kwijtraken, die moet dan 
zijn prijs moeten zakken

vb als er overvloed is van producten dan daalt de prijs, 
markt corrigeert zichzelf prijs dus 

vb iemand die minderwaardige producten verkoopt die zal 
eruit liggen binnen een markt die vrij is

Dit zijn allemaal zaken die op vraag en aanbod gebeuren 

Dus: overheid mag nauwelijks interveniëren.

Vandaar de paradox: er zijn politieke regelingen nodig om de vrije 
markt mogelijk te maken. overheid moet regels (beperking) 
maken om vrije markt vrij te houden

Maar: het vrije van de vrije markt wordt telkens bedreigd door 

concurrentievervalsing, 

Kartelvorming: twe grootste producentie producenten 
beslissen om niet te concureren maar beide beslissen de 
prijs volgend jaar te verhogen, beide maken winst. Dus je 
krijgt prijsafspraken tusse mensen die oorspronkelijk 
concurrenten zouden moeten zijn

monopolies.

Vrijemarkt betekent niet alleen verwisseling van goederen en 
diensten maar ook politieke vrijheid, democratisch bestel

Dus er is regeling nodig

Dominante overtuiging tot vandaag: dat vrije markt borg staat voor 
democratie en vooruitgang

Ervaring toont iets anders:

vrijheid en autonomie nemen af

ongelijkheid neemt toe

Wereldwijd economie verkeert in crisis, het zelfregulerende (wat 
Adam Smith beschreven wordt) werkt niet langer, hoe komt dit?
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Verklaring: een vrijemarktsamenleving vertoont een interne dynamiek 
die tijdens de aanvangsperiode zeer positief is maar uiteindelijk 
uitmondt in het omgekeerde.

Twee belangrijke auteurs: Karl Polanyi en Bas van Bavel.

Karl Polanyi 1944. The Great Transformation. The political and 
economic origins of our time.

Hij beschrijft de overgang naar een vrijemarkteconomie als een 
historische transformatie:

Onze maatschappij is overgenomen door bepaalde vorm van 
economie, alle maatschappelijke wordt bepaald door 
economie 

”(…) that is why the control of the economic system by the 
market is of overwhelming consequence to the whole 
organization of society: it means no less than the running of 
society as an adjunct to the market. Instead of economy being 
embedded in social relations, social relations are embedded in 
the economic system (…) For once the economic system is 
organized in separate institutions (…) society must be shaped 
in such a manner as to allow that system to function according 
to its own laws. This is the meaning of the familiar assertion 
that a market economy can only function in a market society.” 
Polanyi, 1944, p.60.

Dat is de reden waarom de controle van het economische 
systeem door de markt van overweldigend belang is voor 
de hele organisatie van de samenleving: het betekent niet 
minder dan het runnen van de samenleving als een 
aanvulling op de markt. In plaats van dat economie wordt 
ingebed in sociale relaties, worden sociale relaties ingebed 
in het economische systeem (...) Voor een keer dat het 
economische systeem is georganiseerd in afzonderlijke 
instellingen (...) moet de samenleving zodanig worden 
gevormd dat dat systeem kan functioneren volgens zijn 
eigen wetten. Dit is de betekenis van de bekende bewering 
dat een markteconomie alleen kan functioneren in een 
marktmaatschappij.
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Tot 19h economie ondergeschikte innam, er waren andere 
machtsfactoren die veel belangrijker waren, dat was altijd een 
wisselwerking tussen religie en politieke ideologie, er was een 
strijd tussen kerk en staat, tussen verschillende invullingen van 
staat en daarbinnen nam economie ondergeschikte positie in. 
Dus maatschappelijke werd bepaald De verhoudingen, die 
autoriteit werd gedefinieerd vanuit politieke, religieuze. Vanaf 
1950 verdwijnt dat en komt een nieuw economisch model dat 
overneemt

Anekdotische illustratie: periode in Frankrijk waarin de 
breukvlak heel sterk werd. President die duidelijk vanuit 
politiek ideologisch standpunt idee hoe best maatschappij 
georganiseerd kan worden. Hij botst dan met parlement op 
een tegenkanting die gemotiveerd was op grond van 
economische argumenten waarin stond wat hij voorstelt 
neit goed was voor de economie. Zijn historische antwoord 
daarop: de politiek van Frankrijk wordt in parlement beslist 
en niet op de beurs 

Dus politiek van vandaag wordt odergeschikt gemaakt aan 
een economisch stelsel dat politiek dusdanig gaat derigeren

Polaniy beschrijft dus het nieuw systeem dat overneemt en het 
maatschappelijke haar in totaliteit zal gaan bepalen 

Dus betekent: Eens ‘de grote transformatie’ (nieuw systeem) 
gebeurd is, worden alle uitwisselingen concurrentieel en 
commercieel, is de markt niet langer vrij is en gaat die als 
‘onzichtbare macht’ ook de verhoudingen tussen mensen 
bepalen. Dit gaat verder dan dat, het gaat ook 
genderverhoudingen bepalen, verhouding tegenover u eigen 
lichaam, dus vrijemarktmodel neemt alle over. Als iets alles 
overneemt wordt dat inzichtbaar, letterlijk en figuurlijk 
vanzelfsprekend 

Het bepaalt in onze tijd de volledige maatschappij en het 
individu. 

Ter illustratie: Binnen een vrijemarktmodel worden diensten 
gelijkgeschakeld aan producten dus diensten worden 
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producten, met ingrijpende repercussies op de 
verhoudingen tussen mensen. 

In de hedendaagse vrijemarkteconomie worden diensten op 
dezelfde manier verhandeld als producten, met verwaarlozing 
van de verschillen:

een product is tastbaar, materieel, dat wordt gemaakt (een 
zonnepaneel) versus een immateriële dienst (onderwijs, 
zorg) dienstverlening, wordt maatschappelijk 
georganiseerd. Dienst is niet tastbaar en wordt niet 
gemaakt, iets wat je in je hand kunt houden 

Temporaliteit: productie gebeurt op andere plaats en tijd 
en wordt later elders gebruikt dan consumptie versus 
productie en consumptie vallen samen vb onderwijs

persoonlijke verhouding tussen producent en consument 
speelt nauwelijks een rol versus bij dienstverlening staat de 
persoonlijke verhouding centraal vb zorg, therapie, bij 
onderzoek dat verschillende dienstverlenende sectoren 
blijkt dat doorslaggevende factor kwaliteit verhouding 
tussen diegene die de dienst geeft en diegene die de 
dienst krijgt 

kwaliteit van productt is eerder homogeen, kan je 
makkelijk meten (kenmerken van een zonnepaneel) versus 
kwaliteit van dienst eerder heterogeen, moeilijk te meten 
(zorgrelatie sterk afhankelijk van context)

Voorbeelden van negatieve gevolgen van gelijkschakeling 
producten en diensten: wat gebeurt er als ze samen 
versmelten, als product een dienst wordt 

kwaliteit van het onderwijs wordt afgemeten aan het aantal 
afgeleverde diploma’s

Het wordt zoals in het fabriek afgemeten, we worden 
betoelaagd op grond van output financiering universiteit. 
Hoe meer we diploma's we aflveren hoe meer geld we 
krijgen

Effect: alle universiteiten willen zoveel mogelijk 
studenen hebben, groei, en ze mogen niet mogen 
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buisen, Kwaliteit en kwantiteit worden verward. Kwaliteit 
van onderwijs als dienst kun je niet meten door 
hoeveelheid afgeleverde diploma’s 

kwaliteit van de zorg wordt afgemeten aan kosten/baten 
analyse, dus beperking van de tijd die besteed mag 
worden aan de cliënt (‘doucheminuten’)

Kwaliteit in zorg wordt afgemeten aan efficiëntie. Winst dat 
gemaakt wordt op grond van efficiëntie betekent dat 
verpleegkundige vast aantal minuten krijgt om een 
bejaarde onder de douche te krijgen 

Bejaarden verlangen naar gesprek maar verpleegsters 
hebben geen tijd. dit is een verwarring tussen product en 
een dienst waarbij kwaliteit niet meer gemeten wordt aan 
de hand intrinsieke waarde maar aan de hand van 
extrinsieke waarde zogenaamde efficiëntie 

de verhouding tussen dienstverlener en cliënt wordt van 
instrumenteel (‘protocollair’) en dus van ondergeschikt 
belang

Moet efficiënt, goedkoper verlopen, verloopt volgens 
protocol en staat allemaal vast (beperkte sessies) en 
daarom maakt niet veel uit welke therapeut dat je hebt, 
dus persoonlijke verhouding speelt geen rol terwijl dit 
persoonlijke relatie doorslaggevend is

Vrijemarkt denken een slecht idee is, niet het geval: we hebben 
geen vaststaande begripen zoals fysica, die we hebben 
moeten telkens interpreteren contextueren 

Bas van Bavel 2018 De onzichtbare hand. Hoe 
markteconomieën opkomen en neergaan.

Polanyi beschrijft een lineaire evolutie, met de 
vrijemarkteconomie als een recent historisch fenomeen. 

Terugkerende cyclus: procesmatig dezelfde ecolutie 
voordoet

Van Bavel hanteert een cyclisch model en toont hoe 
vrijemarkteconomieën al meerdere keren in de geschiedenis 
voorgekomen zijn en daarbij een typisch verloop kennen.
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Korte samenvatting van de cyclus:

Vrijemarktsamenleving in haar aanvangsperiode (ander 
halve eeuw) is positief. De redenering van Adam Smith op 
toepassen. Daar zie je ook die onzichtbare hand die 
zelfregulerend werkt 

Bavel beschrijft: de interne denamiek dat op bepaald 
ogenblik een stagnatie komt gevolgd door een kanteling en 
daarna gaat het bergafwaarts en is die vijremarkt is niet 
helemaal vrij maar ze wordt wel op die manier verkocht 
letterlijk en figuurlijk. Zie je hoe positieve effecten gaande 
weg vernietigd worden en als vrijemarkt eindigd als een 
karikatuur van zichzelf

“(…) de oorspronkelijk zo positieve terugkoppelingscyclus van 
toenemende vrijheid, groeiende factormarkten en economische 
groei slaat om in een negatieve cyclus van toenemende 
maatschappelijke polarisatie, een toenemende verstoring van 
het marktevenwicht ten gunste van de belangen van de 
marktelites, en stagnatie van de economie, uiteindelijk gevolgd 
door relatieve of absolute achteruitgang.” (van Bavel, 2018, 
p.371.

Schematisch:

Historisch gezien start een vrijemarkt altijd met sociale 
revolte; startpunt is een succesvolle sociale revolte tegen 
een feodale (systeem) bestuursvorm; in feodaal systeem 
staat  alles vast en is geen sociale mobiliteit mogelijk, ook 
geen markteconomie is van onze betekenis van het woord 

ontstaan van een open samenleving met zelforganisatie en 
sociale gelijkwaardigheid (de visie van Adam Smith is 
gebaseerd op deze periode van de cyclus)

marktwerking neemt geleidelijk de overhand, wederzijds 
vertrouwen en gelijkwaardigheid verdwijnen naar de 
achtergrond

factormarkten worden dominant en nemen de politieke 
macht over
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productiemarkten worden minder interessant voor 
investering

reële economie stagneert, sociale ongelijkheid neemt toe

ondergang en/of revolte

Er komt een opstand tegen van onderuit met als resultaat 
dat we belangrijke maatschappelijke onwenteling krijgen 

Hier hebben we dit meegemaakt, het ontstaan van 
gilden, ambachtslieden die zichzelf gaan organiseren en 
die dingen beginnen te maken, en mensen die tot 
ambachten behoren dat ze allemaal landbouwers of 
zonen van landbouwers weggetrokken zijn naar de 
steden dus de eerste grote migratie naar de steden 
(prof: dit heeft ook te maken met klimaatsverandering) 
leidt tot ontstaan van sociale klasse de ambachtslieden 
en bijkomende sociale klasse de handelaars want 
datgene wat ambachtslieden maken ook verhandeld 
worden, dit zijn twee nieuwe sociale groepen, voordien 
hadden we boeren, de klerus en de adel standen. 
Ambachtslieden en handelaaren willen niet meer uitgaan 
van een idee van verplichte ongelijkheid, ze hebben hun 
rechten opgeëist en hebben zeer revolutionaire ideeën 
naar voor geschoven van dat mensen mischien gelijk 
zouden kunnen zijn en die Goddelijke voorbeschikking 
is achter gelaten. Je krijgt dus de aanloop naar de 
Verlichting in het Westen, verlicht denken betekend dat 
we de donkere middeleeuwen achter ons laten

Emanuel Kant: zijn vader was zadelmaker dus 
ambachtsman. De filosofen van toen zijn allemaal zonen 
van ambachtslieden. Ze zijn intellectueel geworden en 
gaan eigen dat andere maatschappelijk model komt, 
dus je krijgt daar een open samenleving. Zelforganisatie, 
ambachtslieden gaan zich zelf zelf gaan organiseren. 
(de straten van Gent die genoemd zijn naar gelden) Je 
krijgt hier dus sociale zelforganisatie en sociale 
gelijkwaardigheid op grond van de eeste heft van 
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vrijemarkteconomie, daar is de combinatie tussen 
vrijemarkteconomie en democratie zonder twijfel juist

Dus historische kantelpunt in de cyclus: het ogenblik waarop 
factormarkten overnemen van productiemarkten; ontstaan van verschil 
tussen productmarkten en factormarkten

Factormarkten vb de kapitaalmarkt: de middelen (de factoren) om 
goederen en diensten te produceren, zoals grond (grondstoffen, 
natuur), arbeid (mensen) en kapitaal (geld) worden ook een 
verhandelbaar product. Op grond van die 3 factoren wordt het 
geproduceerd 

Evolutie inzake factormarkten: (vervolg)

De oorspronkelijke bedoeling van kapitaalmarkten (denk aan de 
eerste ‘beurs’) is het faciliteren van ondernemingen en dus van de 
productie en handel (kapitaal als middel).

3 factoren staan oorspronkelijk buiten de markt, die worden niet 
verhandeld 

Arbeid (sociale markt): ambachtslieden werkten voor zichzelf, 
arbeid blijf bij hun

Grondstoffen de immobiliën markt: pas in renaissance is 
zoiets als grondbezit ontstaat

Iets wat collectief bezit is verhandelbaar product wordt, 
oorspronkelijk was dit niet het geval dus die factoren die 
aan de basis liggen van productie die zijn vormden geen 
deel uit van het verhandelbare; grond en arbeid wordt 
verhandelbaar product

Kapitaal: beurs; praktische aanpak

Ontstaan in periode toen handel internationaal werd vb 
vloot moest uitgerust worden, handelse schepen werden 
uitgestuurd en de helft keren niet terug

Om risico’s te delen zijn aantal mensen op idee gekomen 
van risicospreiding, aandeel delen in de lading en de boot, 
als een schip neit terugkeerd dan zijn we allemaal ons deel 
van geld kwijt maar niet alles en als schip terugkeert dan 
maken we een winst ifv aantal aandelen we gehad hebben 
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Ontstaan in Nederland 

!Middel en doel: Geld wordt gebruikt als een middel, 
kapitaal is een middel om bepaald doel te bereiken dus 
productie verhogen, de handel doen toenemen 

ZIE ONDER VERVOLG 

In de verdere evolutie van de vrijemarktsamenleving wordt 
kapitaal het doel op zich waarbij het bovendien ook als middel 
dient:  

Verschuivingen als gevolg: aandeel op zich een wordt een 
product; ik heb aandelen in die maatschappij en ik kan die 
verkopen betekent dat ik geen productiefactor verkoop maar wel 
kapitaal dit betekent een start van financiële markten 

Op de financiële markten, de kapitaal markten, dat is dus 1 
onderdeel van factormarkten (even herhamen, bij 
factormarkten heb be arbeid de sociale markt, grondstoffen 
de immobiliën markt en kapitaalmarkten) dus kapitaalmarkt 
zou aller belangrijkste worden en je krijgt het ontstaan van 
financiële producten, je kan je inkopen in verzekeringen, 
inkopen in makelaars van aandelen en dit gebeurt dag de dag 
courant vb veel mensen vandaag omdat spaarrekening niets 
meer opleggen beleggen in aandelen, ze weten meestal niet 
wat die aandelen inhouden omdat het heel complexe 
producten geworden zijn, (eigenlijk geen product maar het is 
papier) waar niemand nog zicht op heeft

⇒dus het verhandelen van kapitaal (beleggen in aandelen, 
verzekeringen en alle hedendaagse ‘financiële producten’) 
levert nog veel meer kapitaal op

Dus er zijn 2 markten naast elkaar:

Productiemarkt: producten die verkocht worden vb auto’s, 
microfoons enzo

Kapitaalmarkt: waar heel schimmige dingen verkocht 
worden, wat je eigenlijk niet op je hand kan opleggen

⇒bovendien worden die financiële producten op korte termijn 
(korter dan 1 sec) verkocht, digitaal verkocht, dankzij 
computerprogramma’s die stijgen en dalen op de beurs 
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volgen, door bepaalde algoritmes beslissen van "op dat 
ogenblik verkopen'

Gevolg: een enorme vermogenstoename bij een kleine groep 
zonder dat de reële economie toeneemt dat dingen maakt dus 
virtuele economie, wat resultaat is van beurssysteem. Waarom 
is dit een kantelpunt? (wat Palanyi ook beschrijft) Reden: 
investeren in arbeid en productie brengt veel minder op dan 
investeren in kapitaal op zich. In het beursjargon heet dit: ‘Wall 
street kills Main street’.

dus met investeren op kapitaalmarkten er veel meer verdient 
wordt dan investeren in productmarkt. de opbrengt op 
kapitaalmarkten is veel sneller en veel groter dus arbeid 
brengt minder dan vermogen, beleggen in vermogen, in 
kapitaal, dan ontstaat er een verschuiving, kapitaal en 
vermogen is oorspronkelijk middel om de reële producten 
gaande te houden en om de risico’s reële productie te 
verdelen. Vanaf de ogenblik dat kapitaalmarkten dominant 
worden blijft kapitaal middel maar wordt het ook doel, en 
middel en doel versmelten via kapitaal via investeren in 
kapitaal wat in meer kapitaal gegenereerd en dit gaat razend 
snel, dus met investeren in investeringen kan vermogen kan 
individu tijdens het individuele leven exponentieel stijgen maar 
nooit met het investeren met reële economie gevolg daarvan 
is dat mensen gaan steeds investeren in kapitaalmarkt en niet 
in de productiemarkt want productiemarkt is riskant, met 
kapitaalmarkt kan je heel snel geld verdienen en die krijgt een 
verschuiving van productiemarkt naar kapitaalmarkten, de 
winst van productiemarkten daalt en dit heeft effect op die er 
nog moeten leven. Kleine bedrijven krijgen minder kapitaal en 
die liggen daaruit dan blijf je over met aantal multinationals 
die steeds slechter gaan doen

Vanaf dit ogenblik gaan de oorspronkelijk positieve gevolgen 
kantelen naar negatieve effecten dus eindfase

In eindfase zie je dat het vrije van de vrije markt en 
zelfcorrigerende vermogens tenietgedaan worden omdat 
macht verschoven is 
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Macht verschuift door toenemende vermogens, kleine groep 
het politiek gaat overnemen en sturen politieke 
besluitvormingen aan, de fameuze 1%, en dus  wetten gaan 
schrijven, ze het vrije van de vrije markt teniet dien en regels 
introduceren die in eigen voordeel zijn

vb we hebben ook over belastingen, de manier van 
overheid om aantal zaken te verdelen en op bepaald 
ogenblik wordt er in Europa bijna overal btw (belasting op 
toegevoegde warde) belasting ingevoerd en alle 
producten worden getaxeerd om de noodzakelijkheid 
ervan, de noodzakelijkheid krijgt hogere of lagere 
btwschaal (dus producten krijgen hogere of lagere 
bijkomende kostprijs op grond van die belasting erop 
gegeven wordt) vb tampons werden als luxeproduct 
belast

Dus alle producten krijgen btw behalve financiële 
producten, de verhandeling van aandelen en 
verzekeringen er wordt geen enkele btw op gegeven, hoe 
komt dit? diegene die daarover beslissen leven van die 
aandelen, vermogens belasting komt er niet. Mensen die 
het politiek aansturen gaan niet meer ifv het land kijken 
maar  ifv hun eigen kleine groep gaan kijken en daardoor 
krijg je een tenietdoen van de oorspronkelijke voordeel 
van vrije markt en die krijgt daardoor  stijging van 
ongelijkheid, afname van vrijheid, toename van stagnatie 
ipv groei 

Merk op: dit is een cyclisch proces dat zich in de 
geschiedenis al meerdere malen voorgedaan heeft. Dit is 
cyclisch proces dat einde kent, dankzij sociale revolte, in 
aantal gevallen omdat we ons verstand gebruiken

Bijkomende effecten:

vrijemarkteconomie vraagt structureel om 
voortdurende groei: idee van duurzame vrije markt is 
gaat blijkbaar niet. Paradox: om dat te vermijden 
moeten we schulden maken dus: consumptie moet 
blijven toenemen (noodzaak aan groei)
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Die (gevolg) noodzaak van groei zal zich uitbeelden in 
het produceren van producten met  beperkte tijdsduur 
en levensduur, want als je wilt blijven groeien dan 
moet je kunnen steeds meer produceren en je moet er 
voor zorgen dat mensen steeds meer nieuwe 
producten willen kopen dan krijgen we een systeem 
dat gericht is op het creëren van nieuwe ‘behoeftes’ en 
het stimuleren van consumentisme met effecten op 
identiteit (‘keeping up with the Jones’) 

resultaat: sociale spanningen, milieuschade door vorm 
van overproductie, roofbouw op grondstoffen en 
klimaatverandering.

Effecten op eudaimonia?

Wat aanvankelijk voor een toename van het goede leven 
gezorgd heeft (koppeling vrije markt met vooruitgang, 
welzijn en democratie) werkt nu omgekeerd (in de 
eindfase van de cyclus toename van ongelijkheid, daling 
van de levensstandaard, verlies aan autonomie, macht 
geconcentreerd bij een oligarchie). dus winst wordt verlies

Merk op: maatschappelijke veranderingen binnen de 
cyclus van een vrijemarktsamenleving impliceren ook 
veranderingen op vlak van identiteit (cfr infra). 

2; VERHOUDINGEN TUSSEN MENSEN

Eudaimonia, het goede leven: primaire psychosociale voorwaarde is 
erkenning krijgen van anderen, binnen verschillende luiken van onze 
identiteit (met twee grote uitschieters: intieme relaties en professionele 
verhoudingen)

Merk op: de verhouding tussen individu en groep is altijd dubbel en dus 
dubbelzinnig:

Kapitaal binnen die verhoudingen tussen mensen de erkenning is, het al 
dan niet erkend worden, gezien worden. We moeten ook menselijk 
kenmerk bij vermelden op vlak van die verhoudingen. Er zit in ons heel 
dubbelzinnig iets met betrekking houding die we aannemen tegenvoer 
de groep, het kan je vriendengroep zijn of maatschappelijke groep
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erbij willen horen, erkenning krijgen, gezien worden en tegelijk 
autonoom zijn, we willen ons als individu profileren

autonoom willen zijn

als uitdrukking van twee ontologische gerichtheden (cfr infra, deel II 
maatschappelijke verband, kan 2 accenten op leggen waardoor de 
interne verdeeldheid die in ons zit naar buiten treedt 

Een maatschappij legde vroeger het accent leggen op verplichte 
groepsvorming en conventionaliteit en je moet je gedragen volgens 
die groep (‘verzuiling’), waardoor het individu te weinig autonomie 
ervaart.

Je wil erbij horen maar je moet erbij horen wan je wordt er verplicht 
en je gaat autonomie opeisen

Of, omgekeerd, een maatschappij kan het accent leggen op 
verplichte individualisering, waardoor het individu te weinig 
verbondenheid ervaart. Men gaat recht op vrijheid, seksualiteit, 
vrijheid van godsdienst opeisen en afstand nemen van 
groepsconvensionaliteit

In het huidige neoliberaal model: verplichtige competitie, 
individualisering, depolitisering, desocialisering.

Onze maatschappij legt de nadruk op individuele autonomie, 
spiegelbeeld van de maatschappij voor de jaren 60 waar we 
omgekeerde hadden

Betekent we hebben het kunnen profileren als individu maar de 
groep, de verbinding kwijt en er zijn bottom-up bewegingen ontstaan 
om die groep terug te installeren, om die organische verbindingen 
terug te maken

Het heeft te maken met economisch model op gronden van vrije 
markt ideaal identiteit voorgehouden heeft van het concurrentiële, 
competitieve individu dat het moet maken 

Opmerkelijk hoe iets oorspronkelijk als individueel geïnstalleerd werd 
dat die individuele vrijheid vandaag grotendeels verdwijnen is, we 
zijn zogezegd individueel vrij terwijl we in te praktijk enorm 
autonomie verlies geleden hebben. Alles is vandaag in regeltjes 
vervat, alles moet gecheckt worden, gecontroleerd worden. De 
onvrijheid is toegenomen en dat heeft weer te maken met 
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verandering op vlak van autoriteit. Zo zie je hoe zaken samenhangen, 
verdeling van goederen en diensten, regeling van sociale 
verhoudingen maar ook manier waarop autoriteit en gezag 
uitgeoefend worden

Die evolutie op vlak van sociale verhoudingen waren het aspect 
verhoudingen bijna systematisch verminderd werd, accent op 
individu, gevolg sterk toegenomen eenzaamheid en het is ook heel 
opvallend dat hedendaagse eenzaamheid niet meer de invulling is 
van vroege eenzaamheid, vb bejaarde weduwen die op platteland 
woonden en nauwelijks iemand zag, nauwelijks sociale contacten 
zag. Nieuwe vorm van eenzaamheid: De eenzaamheid vandaag is 
totaal anders, gaat over mensen die veelvuldig sociale contacten 
hebben, vaak in duurzame relatie zitten, 'alleen voelen' er ontbreekt 
gevoel met de ander te zijn en er is zelfs wantrouwen ontstaan 
tegenvoer voor die ander

Nieuwe vorm van eenzaamheid is een gevolg van bepaalde 
maatschappelijke organisatie, effect van maatschappelijke evolutie

Dus kort samengevat op vlak van Eudaimonia: vrijemarkteconomie in 
de aanvang periode positief maar vanaf bepaald ogenblik gaat het 
de verkeerde richting uit en er zijn steeds meer studies die aantonen 
waar de oorzaak daarvan ligt betekent dat we de oplossing al 
kunnen zien

📌 Ondanks de hoge materiële welvaart daalt de eudaimonia 
op grond van een groter gevoel van onbehagen door 
verlies van verbondenheid en stijging van het sociaal 
wantrouwen; hogere materiële welvaart is daarvoor geen 
afdoende compensatie.

Individualisering wordt voorgesteld als vrijheid, terwijl er in de 
realiteit steeds meer autonomieverlies ontstaan is (toenemende 
regelgeving en disciplinering)

Alle verantwoordelijkheid voor succes of mislukking wordt bij het 
individu gelegd; problemen zouden niets te maken hebben met de 
sociale klasse waartoe men behoort, noch met politieke 
beslissingen.
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Daarbij wordt ‘keuzevrijheid’ als schaamlapje gebruikt, want de 
keuze beperkt zicht steeds meer tot ‘uw geld of uw leven’

Gevolgen ter hoogte van het individu: faalangst, te weinig gevoel 
van erkenning door anderen, wantrouwen, eenzaamheid.

3; AUTORITEIT EN MACHT

Eudaimonia, het goede leven: voorwaarde daartoe is veiligheid, wat 
betekent dat sociale regels & wetten nageleefd worden en overtreders 
bestraft.

Eudaimonia houd in dat gevoel van veiligheid, je kan geen goede leven 
leiden als je je onveilig voelt, als je gevoel hebt dat er een constante 
dreiging boven je hoofd hangt en mensen die belangrijk zijn voor je. 
Veiligheid betekent dat er een autoriteit moet zijn, dat er aantal wetten en 
regelgevingen  moeten zijn die nageleefd moeten worden. Regelgevingen 
waar de grote meerderheid zich aan houdt, als dit het geval is dan voelen 
we ons veilig en omgekeerd. Autoriteit is belangrijk voor het functioneren 
van gezonde maatschappij 

Maar vanwaar komt die autoriteit? hoe ontstaat die en hoe kan die 
verdwijnen?

Zeden en gewoonten, de mores, de ethos, die uiteindelijk leeg is, 
worden wetten, dat betekent dat ze centraal geregeld worden vanuit 
overheid, iemand die bovenstaat en zal worden toezien dat de 
wetten nageleefd worden  

Historisch heeft autoriteit belangrijke verandering doorgemaakt, we zijn 
een transitie aan het meemaken van autoriteit die top-down 
georganiseerd was naar autoriteit die meer horizontaal georganiseerd 
wordt 

Transitie betekent onzekerheid wat gevoel van onveiligheid geeft 

In Westen, In Vlaanderen voelen mensen zich onveilige en het neemt 
toe, er zijn ook politieke partijen die erop inspelen en hun succes 
daaruit halen

Waarom is dit merkwaardig? omdat de subjectieve ervaring van 
onveiligheid op geen enkele manier overeenkomt met de 
objectieve werkelijkheid, objectieve werkelijkheid is vrij simpel, we
hebben nog nooit op veilige periode als vandaag geleefd 
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Als actieve bevolking waar je het meest het schrik moet hebben is 
dat zei je ieder dag in het spiegel en dat staat in u garage, de twee 
voornaamste doodsoorzaken zijn zelfmoord en verkeersongeluk. De 
andere factoren zijn verwaarloosbaar. 

Dus je krijgt hier enorme discripantie tussen onveiligheidsgevoel 
en de objectieve vaststelling daarvan. Betekent dat er andere 
reden moet zijn om dat onveiligheidsgevoel derieren

We moeten ons de vraag stellen wat er verandert is op vlak van die 
autoriteit en hoe dat het komt dat die onveiligheid daar gevolg van 
geworden is ondanks vaststelling dat niet klopt 

We moeten dus inzicht hebben hoe autoriteit macht functioneert 

Sociale regels betreffen:

De uitwisseling van goederen en in het kielzog daarvan, de billijke 
verdeling van ‘lusten en lasten’.

De verhoudingen tussen mensen, meer bepaald de bescherming van 
zwakkeren (traditioneel: vrouwen, kinderen, armen) tegen sterkere 
groep

Merk op: wij hebben als soort een aangeboren afkeer van ongelijke 
behandeling (cfr infra, Frans de Waaldeel III.

Historische evolutie:

‘Mores’ en ‘ethos’ (zeden en gewoonten, vandaar: moraal en ethiek) 
worden ‘leges’, wetten

Controle op naleving van regels wordt steeds meer centraal 
geregeld (wetten, rechtbanken, politie)

Traditioneel gebeurde dat top-down op basis van een patriarchaal 
georganiseerde overheid, gerelateerd aan institutionele religie (kerk 
en staat)

Democratisering: transitie naar horizontaal georganiseerde 
controlesystemen, waarbij autoriteit/macht niet langer bij een 
piramidaal georganiseerde overheid ligt

Tegenwoordig: accent op anonieme macht uitgeoefend door 
financieel-economische instellingen die opleggen wat overheden 
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moeten doen (zie eindfase in de cyclus van van Bavel)

Vandaag:

stijgend onveiligheidsgevoel terwijl daar objectief weinig reden toe 
is;

autoriteit is haar geloofwaardigheid kwijt, niets is nog echt 
gezaghebbend.

Om dit te kunnen begrijpen, eerst inzicht nodig in wat autoriteit & macht 
is en hoe die uitgeoefend worden. Dit vraagt een apart hoofdstuk, als 
noodzakelijke parenthesis, over:

Wat is het onderscheid tussen autoriteit en macht?

Hoe worden macht en autoriteit maatschappelijk geïnstalleerd?

Waarop berust de geloofwaardigheid ervan?

Ruimer: wat kunnen we voor waar en gezaghebbend aannemen?

Zie volgend college.

4; OMGANGSVORMEN MET HET TRANSCENDENTE

Transcendente tegenover wat ons beangstigd en fascineert, twee dingen 
samen dat maakt het zo moeilijk. Het gaat over dus materiële objecten 
liefde, dood, seksualiteit. Het ontbreken van definitieve en concrete 
antwoorden, betekent dat die existentiële vragen, het transcendente ons 
confronteert met Het Tekort datgene wat ontbreekt, datgene waar geen 
duidelijk, concreet, definitief antwoord te vinden valt daarmee de koppeling 
aan zinverlening 

Weer een koppeling maken met identiteit, existentiële vragen zoals 'wie ben 
ik, wie ben ik als man, hoe voel ik mijn mannelijke identiteit, waar kom ik 
vandaan, waar ga ik naartoe, hoe ben ik mezelf, hoe verschil ik van andere 
en hoe ben ik tegelijk gelijkend op die andere, hoe verhoud ik tegenover 
mijn lichaam zeker als dat lichaam andere dingen wil dat ik wil, het 
driftmatige omdat we nauwelijks controle over hebben. Autoriteit wie en 
wat mag ik geloven, aan wie en wat kan en wil ik me onderwerpen en wie 
niet. De vragen die te maken hebben met onze identiteit omdat ze 
bovendien terugkeren in sociale verhoudingen. Op leeftijd 4, 5 stellen we 
ons die vragen Michael Foucault
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De wijze waarop dat maatschappij dat transcendente zal installeren: 3 
symbolische systemen daarvoor, om bepaalde houding aan te nemen 
tegenover het tekort, tegenover het transcendente, 3 verschillende 
verhoudingen 

Kunst: de oudste vorm

Kunst betekent dat iemand een expressie probeert te geven op 
grond van materiaal, aan die vragen waarmee we geconfronteerd 
worden, die probeert dat in beeld, woord en klank en danst uit te 
drukken, met de bedoeling om daar krijgt op te krijgen, met de 
bedoeling dat meesterbaar te maken en dat lukt nooit helemaal, dat 
lukt maar tot een bepaald punt 

vb de liefde, de poëzie, we hebben poëzie uitgevonden om te 
proberen de gevoelens van liefde uitdrukking te geven en bepaalde 
verzen slagen daarin goed in om dat proberen vast te krijgen maar 
het lukt helemaal, zelfs de beste komt tot bepaalde grens

Probleem van de kunst: het delen met anderen

Want transcendente moeten we kunnen delen 

Mensen raken lukt, troost, een goed gevoel de Catharsis effect 
Aristoteles) dat je kan hebben 

Religie: andere houding tegenover Te Kort

We leggen de antwoorden buiten onszelf, het ligt bij opper instantie 
boven ons en we moeten daar geloof aan hechten en daar ons te 
onderwerpen  ⇒ u eigen autonomie uti handen geven want het ligt 
boven u

Belangrijke praktijken: rituelen; alle godsdiensten hebben rituelen op 
die existentiële momenten, geboorte, huwelijk en dood, ziekte 

Installeren collectieve rituelen om transcendente op een of andere 
manier te bemeesteren en dit is iets heel sterk dat gedeeld kan 
worden, religie betekent in latijn religare het verbinden en 
verbinding grijpt plaats wanneer we het meest nodig hebben 

Religie kan je ook uitbreiden vb transcendente vind je ook terug 
metafysica, in de filosofie en in bepaalde ideologieën die langs 
andere kant van religie gaan plaatsen (ruimere vormen van religieuze 
systemen)
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Wetenschap: meest hedendaagse 

Houding tegenover het Te Kort met overtuiging dat we straks alles 
zullen kennen en alles zullen kunnen bemeesteren en dat dit maar een
kwestie van tijd is en die kent zich bepaalde almacht toe. Deze 
houding is radicaal anders

Heel opvallend: de merendeel van top wetenschappers in de 
geschiedenis eindigen altijd in mystiek, iets wat op de grens met 
religie zit, omdat ze botsen op limieten van wetenschappelijke 
kennis. Hier zie je dat religie daar toch een plaats krijgt 

In de praktijk zie je dat mensen tussen die 3 systemen schuiven omdat 
we geconfronteerd worden met existentiële problemen

Eudaimonia betreft niet alleen het concrete, materiële leven, maar ook 
zingeving en een collectieve houding tegenover wat beangstigt en 
fascineert en tezelfdertijd onvatbaar blijft.

De verhoudingen tussen mensen en de uitwisseling van goederen en 
diensten zoals geregeld door de maatschappij betreffen grotendeels 
concrete dingen en gedrag. De belangrijkste uitwisselingen tussen mensen 
en de belangrijkste aspecten van de intermenselijke verhoudingen handelen 
evenwel over immateriële objecten (zoals erkenning, zorg en liefde) en 
existentiële vragen waarop nooit volledige of definitieve antwoorden 
mogelijk zijn.

Existentiële vragen (betreffende oorsprong, geboorte, dood, ziekte, 
seksualiteit, liefde, haat, …) ‘transcenderen’ (overstijgen) het concrete; ze 
zijn existentieel omdat ze ons confronteren met een fundamenteel 
ontbreken van definitieve antwoorden op wat de belangrijkste vragen van 
onze existentie zijn. Kortom, een confrontatie met Het Tekort, vaak in 
combinatie met angst. De manier waarop we er proberen op te 
antwoorden, zorgen voor zinverlening en geven ons leven een doel.

Merk op dat die existentiële vragen alles te maken hebben met de cruciale 
verhoudingen zoals aanwezig binnen onze identiteit:

Wie ben ik (als man, als vrouw), waar kom ik vandaan, waar ga ik 
naartoe?
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Hoe gelijk ik op, hoe ben ik verschillend van anderen?

Hoe verhoud ik mij tegenover mijn lijf, tegenover genot en pijn?

Wie of wat mag ik geloven, aan wie of wat onderwerp ik mij?

Reeds als kind stellen we die vragen, zie Freud: de ‘infantiel-seksuele 
theorieën’.

In confrontatie daarmee doen we beroep op cultuur, om de confrontatie 
draaglijk te maken.

Cultuur begrijp ik als de verzameling van verschillende symbolische 
systemen, met als typevoorbeelden religie, kunst en wetenschap, telkens 
met bijbehorende typische praktijken. Dergelijke symbolische systemen zijn 
collectief en vinden in dat collectieve hun overtuigingskracht.

Symbolisch systeem: op grond van woorden en beelden en bijbehorende 
praktijken wordt een bepaalde realiteit en een bepaalde verhouding 
gecreëerd tegenover het on(be)grijpbare van ons bestaan. Deze 
verhouding is geruststellend omdat ze ons de overtuiging biedt het 
transcendente toch te kunnen begrijpen en via de bijbehorende praktijken 
zelfs te bemeesteren. ⇒ dezelfde functie zullen we later opmerken bij 
psychodiagnostische labels. Bij confrontatie met lichamelijk onverklaarbaar 
fenomeen/ziekte willen we vooral weten wat ‘het’ is. Zolang er geen 
diagnostische uitspraak komt, overheerst de angst. Eens er een label is 
(ook indien negatieve prognose) komt er een vorm van geruststelling.

Het accent ligt hierbij niet zozeer op de specifieke inhoud van een 
bepaald symbolisch systeem (een bepaalde religie, kunstrichting of 
wetenschappelijk paradigma), want die is steeds tijds- en 
plaatsgebonden; wel op een verhouding die elk van de symbolische 
systemen uittekent tussen het individu (als lid van een gemeenschap) en 
existentiële vragen.

De drie verschillende symboliseringssystemen zijn vooral verschillend 
omdat ze een andere structurele verhouding uittekenen tussen onszelf 
en wat ons drijft. Alle drie zorgen ze op een verschillende wijze voor 
zingeving.

 De kunstenaar onderneemt een poging om eigen antwoorden te 
construeren op wat hem of haar drijft/beangstigt, in de 
overtuiging dat dit toch nooit volledig lukt. Kunst als 
‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ is 



Deel I1 Cultuur en maatschappij (elina margashvili) 34

in eerste instantie individueel (zie sublimatie), zij het dat de 
onderwerpen universeel zijn en dat kunst in het beste geval ook 
gedeeld kan worden (zie catharsis) en daardoor troost geeft  

⇒ Wim Kayzer: maakte daar een prachtige televisiereeks over: 
Van de schoonheid en de troost. De vraag 'Vertel me wat dit 
leven de moeite waard maakt' was de grondslag voor een 
zevenentwintigdelige televisieserie waarin 26 mensen, werkzaam 
als schrijver, filosoof, wetenschapper, beeldend kunstenaar of 
musicus, vragen krijgen voorgelegd over schoonheid en troost en 
waarin zij ook reflecteren op de innige relatie tussen schoonheid 
en troost. Iedereen bleek het onderwerp niet alleen vanuit een 
bepaald perspectief te bezien, maar verbond de woorden 
schoonheid en troost ook met de meest persoonlijke ervaringen. 
Kayzer had er voordien al een over wetenschap gemaakt, van 
hetzelfde hoog niveau: Een schitterend ongeluk een zevendelige 
televisievertelling waarin zes mensen, werkzaam als 
wetenschapper, hun visie geven op hun werk, de natuur en de 
mens, met als centraal thema cq hoofdvraag: 'Tot waar bent u 
gekomen in uw begrip over ons denken en doen? Waartoe heeft 
de wetenschap, of wat daarvoor door wil gaan, ons eigenlijk 
gebracht aan het eind van de 20ste eeuw: kennis of ook begrip?'. 
Of anders gezegd: 'Tot welk begrip heeft de duizelingwekkende 
wetenschappelijke analyse geleid aan het eind van onze even 
boeiende als sinistere 20ste eeuw?'

Probleem voor de kunstenaar: de eenzaamheid van de praktijk en 
het kunnen delen van het resultaat met anderen.

 De gelovige (in westerse, monotheïstische religies) hoeft geen 
eigen antwoorden meer te construeren; antwoorden liggen bij 
een almachtige Ander aan wie hij zich moet onderwerpen zonder 
ze volledig te kunnen begrijpen (‘mysteries’). De gelovige deelt 
dit met andere gelovigen binnen de religieuze gemeenschap

Bijbehorende praktijken zijn zeer krachtig, denk aan rituelen 
gebaseerd op tradities, waarbij mensen in groep een confrontatie 
aangaan met het onbegrijpbare.

Problemen binnen het christendom: theodycee en predestinatie.
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Wanneer we religie ruimer begrijpen, kunnen het hebben over een 
filosofisch, metafysisch, eventueel een ideologisch antwoord op 
de existentiële vragen, waarbij andere identiteiten uitgetekend 
worden dan deze van de westerse monotheïstische religies.

 De wetenschapper gaat ervan uit dat hij wèl volledige 
antwoorden kan vinden, en dat het enkel een kwestie van tijd is 
vooraleer de mens op alles een volledig antwoord heeft en 
bijgevolg ook alles zal kunnen controleren (bijvoorbeeld: liefde is 
alleen maar een zaak van hormonen op basis van evolutionair 
gestuurde processen). 

⇒ Vanuit een Lacaniaanse invalshoek kunnen we kunst, religie en 
wetenschap als drie grote sublimaties beschouwen, die hij 
respectievelijk aan hysterie, dwangneurose en wetenschap 
koppelt. Hysterie gaat ervan uit dat de Ander verantwoordelijk is 
voor het tekort en nooit in staat is om een definitief antwoord te 
formuleren; dwangneurose voelt zichzelf verantwoordelijk (en 
schuldig) voor het falen en roept een Ander op om het zaakje te 
klaren. Paranoia is gebaseerd op de almacht van de gedachten 
en de daaruit voortvloeiende grootheidswaanzin Lacan 1986 
195960, pp. 154157.

Bijbehorende praktijken: wetenschappelijk onderzoek dat 
verklaringen biedt en daaruit voortvloeiende technologische 
toepassingen die bijvoorbeeld pijn en ziekte wegnemen

Problemen binnen wetenschap: verlies van zingeving 
(‘onttovering van de wereld’); de vragen naar de 
oorsprongsvragen en naar de causaliteit blijven open.

In vergelijking met kunst en religie is wetenschap radicaal anders, 
omwille van haar andere houding tegenover het tekort. De belangrijke 
praktisch-technische successen van wetenschap installeren de hoop, 
zelfs de overtuiging dat er uiteindelijk een volledige en definitieve 
kennis zal komen, waarbij we ‘alle’ antwoorden zullen hebben en ‘alles’ 
kunnen bemeesteren.

Opvallend:

topwetenschappers eindigen vaak in mystiek, omdat ze uiteindelijk 
toch botsen op de limiet van wetenschappelijke kennis ⇒ André 
Klukhuhn geeft daar een mooi overzicht van in Alle mensen heten 
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Janus – Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en 
godsdienst 2008. Een recent voorbeeld is diehard wetenschapper 
Sam Harris die al jarenlang een kruistocht voert tegen alles wat met 
pseudowetenschap en religie te maken heeft, en tot verrassing van 
vriend en vijand een boek publiceerde met als titel Waking up – 
Searching for Spirituality without Religion 2014.

de autoriteit van wetenschap wordt vandaag betwijfeld (cfr 
discussie klimaatverandering) – zie volgend college, over de vraag 
welke criteria we hebben om te bepalen wat (niet) waar is

Geen enkel symbolisch systeem mbt het transcendente is volledig 
dominant (er zijn steeds mensen die andere keuzes maken), en zelfs 
binnen het dominante model zijn er verschillende interpretaties mogelijk. 
De drie systemen functioneren naast/door elkaar.

De ruimere invulling van een collectieve, maatschappelijke houding met 
betrekking tot het transcendente heeft altijd te maken met zingeving en 
doel. Als gevolg daarvan zal de collectieve houding die een maatschappij 
langdurig inneemt op het vlak van zingeving en existentiële vragen, zeer 
bepalend zijn voor die maatschappij, op alle hoger onderscheiden vlakken.

Vandaag:

Op grond van de ‘grote transformatie’ (Polanyi) wordt het transcendente 
naar het achterplan geduwd, en zijn ook religie, kunst en wetenschap 
‘vermarkt’ (cfr infra). Dus alles wordt vermarkt 

Daardoor verliezen ze hun oorspronkelijke functie, samen met hun 
geloofwaardigheid en daardoor ook hun draagkracht. 

vb religie is in VS compleet vermarkt, religie is industrie op zich is 
geworden 

waarde van kunst vandaag hangt af van het prijskaartje, het wordt 
gebruikt als belegging 

wetenschap draait patente en spin-offs, niet meer over kennis op 
zich 

Vandaar een veralgemeend verlies van zingeving en de toename van 
het onbehagen. aangetast door vermarkting 

BESLUIT
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Kort door de bocht samengevat kunnen we in maatschappijen een tweestrijd 
(botsing) Tegenstelling tussen een dominantie van het materieel-concrete (het 
economische) of het transcendent-symbolische.

deze tegenstelling vind je ook tussen filosofie en wetenschap 

bij filosofie zijn we vertrokken bij transcendent symbolische Plato het 
ideeënleer en daar tegenover kwam Aristoteles empirisch concrete 

Vandaag: de natuurwetenschappen, het harde het concrete tegenover 
de menswetenschappen, de alfa en gamma wetenschappen

Tegenwoordig overheerst het materieel-concrete; de uitvergroting daarvan 
heeft negatieve gevolgen, voornamelijk verlies van zingeving, verslechtering 
van de sociale verhouding en aantasting van de autoriteit.

Opvallend: deze problemen worden steeds meer toegespitst op het vraagstuk 
van de identiteit (zie deel II en de verhouding met de gemeenschap (zie deel 
III.


