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Deel III-3: Het onbehagen in onze 
maatschappij (vervolg en slot) 
(elina margashvili)
Tiende college, 29 april 2020.

BESLUIT WELK ONBEHAGEN VANDAAG? 

De vraag naar onbehagen on onze hedendaagse cultuur

Pro memorie: eerste college werd sterke nadruk gelegd op dat onbehagen ons 
gevoed wordt dat flink stuk te maken heeft op de manier waarop we in elkaar 
steken. Het is dus niet zomaar het effect van maatschappij of een foute omgeving, 
het heeft ook helaas te maken met constructiefout, het heeft te maken me manier 
waarop onze identiteit tot stand gekomen is. En hier hebben we 2 stukken 
benadrukt dat in onz een tegenstelling aan het werk is: onbehagen is ook 
structureel bepaald (zie inleidingscollege), omwille van ontologische redenen: 

enerzijds de tegenstelling tussen erbij willen horen (samen zijn met) versus 
(apart willen staan) autonoom willen zijn ⇒als je ene hebt wil je ok het 
andere, huidige situatie vandaag worden we verplicht apart geplaatst dus 
hebben we ontzettend verlangen om bij die ander te kunnen zijn en dat 
heeft te maken met situatie waarin dit onmogelijk gemaakt is. Omgekeerde 
situatie, dat we allemaal voortruden samen moeten zitten en voortdurend 
alles samen zouden moeten doen dan zouden we maar verlangen om alleen 
te zijn. In normale leven is het zo dat die 2 tendensen in ons aan het werk 
zijn en dat we ze vaak alle 2 terzelfertijd willen en dat lukt niet en dat zorgt 
voor grond, reden voor dat onbehagen dat van binnenuit oprijst 

anderzijds de verdeeldheid binnenin onze identiteit schuilt ⇒we zijn 
verdeelde wezens, het idee van individu wat ondeelbaar betekent dat klopt 
niet we zijn verdeelde wezens en dat begint al met de sibjectief ervaren 
gedeeldheid tussen lichaam en geest, ik heb lichaam ik ben het niet langer 
meer (dat is een illusie dat we een lichaam zouden hebben, in meerdere van 
de gevallen ons lichaam ons heeft). Basisverdeeldheid begint al vanaf de 
verdeeldheid tussen lichaam en geest maar dat gaat verder binnen onze 
psychologische identiteit als dusdanig de verschillende identitetslagen 
binnen onze identiteit die staan naast en door elkaar en af en to botsen die 
en soms botsen die heel erg en dan voelen we die verdeeldheid. verhouding 
die we aannemen tegenover onszelf wordt duidelijk denk aan ervaring met 
spiegel in de badkamer en je ziet je spiegelbeeld en dan start dan interne 
dialoog op, je kan tevreden zijn met jezelf, je kan aantal dingen niet ok 
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vinden bij jezelf, je kan proberen aantal dingen te veranderen. Je ziet dat 
daar hoe dat interne dialoog terzelfertijd een weerspiegeling is van die 
verdeeldheid. Dergelijke verdeeldheid op zich niet per definitie negatief is, 
zelfs tegendeel het is op grond van dat verdeeld zijn dat we kunnen 
nadenken over ons zelf en op grond dat nadenken over onszelf ook kunnen 
kiezen om bepaald dingen proberen te veranderen. Dergelijke verdeeldheid 
kan ons ook last bezorgen en zeker binnen psychopathologie zie je hoe 
dergelijke verdeeldheid vormen kan aannemen die ondragelijk zijn, het is 
geen toevel dat we van schizofrenie spreken over iemand die uit elkaar ligt 
dat die stukken identiteit verspreid liggen op de tafel en dat is niet 
aangename situatie.

De vraag is in welke mate een bepaalde maatschappij het onbehagen versterkt 
of zelfs een bijkomend onbehagen veroorzaakt. Welk onbehagen kunnen we 
vandaag als besluit van dit hoofdstuk vertrekken van idee dat ook intern aantal 
redenen zijn om dat onbehagen te kunnen voelen?

1ste vaststelling: In het Westen leven we nog steeds in paradijselijke 
omstandigheden, globaal gezien het is alleen maar beter en beter geworden; let 
wel: lineaire vooruitgang sluit cyclische bewegingen niet uit; cyclisch impliceert 
periodes van terugval. 

maar er is tegelijk lineaire denken niet circulair denken hoeft uit te sluiten, 
binnen de lineaire dneken treedt een cyclus op en cyclus kan neerwaartse 
beweging inhouden denk aan Van Bavel hoe dat hij die cyclische beweging 
in vrijemarkt samenleving wetenschappelijk gezien bloot gelegd heeft en 
herkenbaar gemaakt heet. Die cyclische beweging kan je uitzetten op de 
lineaire vooruitgang, het is duidelijk dat vrije marktsamenleving die we nu 50 
jaar meemaken dat je op andere niveau staat dan van de 15e eeuw, we 
hebben veel meer gelijkheid, meer comfort, meer veiligheid,.. maar tegelijk 
kunnen we die cyclus daarin beschrijven en binnen die cyclus ook aantal 
negatieve zaken.

2de vaststelling: Voorbije decennia: psychosociale gezondheidsindicatoren 
wijzen op achteruitgang, wat algemeen ook zo gevoeld wordt, in contrast tot 
de ‘trente glorieuses’. Oorzaak? 

Hier zien we achteruitgang en het stijging van dat onbehagen. En we kunnen 
dat meetbaar maken door te gaan kijken naar psychosociale indicatoren die 
wijzen op bepaalde achteruitgang en dat wordt als dusdanig gevoeld, het 
wordt dus ook als dusdanig ervaren ⇒toenemende sociaal economische 
ongelijkheid

Verklaring daarvoor een toenemende economische ongelijkheid 
veroorzaakt een verslechtering van psychosociale omstandigheden. 
�Wetenschappelijke consensus
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Indien groot en zichtbaar, dan ‘Wall street protest’ als ongelijkheid te 
groot wordt proberen aantal machtsgroepen alles aan doen om 
ongelijkheid verborgen te houden, ze hebben alle belang bij en als 
ongelijkheid te groot wordt en te zichtbaar dan krijg je de apjes van 
Frans de Waal, bij ‘fairness study’ apjes die heel hard beginnen te botsen 
op de ruit en die ruit kunnen breken op bepaald punt, zie gele hesjes. 

Indien groot maar onzichtbaar, dan geen reactie.

Vandaar: pogingen om de ongelijkheid te verbergen (als de aapjes de 
ongelijkheid niet zien, reageren ze niet). In december 2019 betwist ‘The 
Economist’ de toename van de ongelijkheid, wat dan door Ruud 
Goossens in De Standaard d.d. 8 december 2019 weerlegd wordt. In het 
Belgische parlement verhinderen de VLD en de MR dat de lonen van de 
directiecomitéleden van beursgenoteerde bedrijven publiek gemaakt 
worden.

Algemene strategie: oorzaken van het onbehagen worden door 
woordvoerders van het dominante vertoog doelbewust 
weggekanaliseerd naar de ‘slechte ander’ die van ons ‘profiteert’; 
hoofdzakelijk werklozen, zieken en migranten van wie gezegd wordt dat 
ze ‘onze’ jobs, huizen, vrouwen (ook al duidelijk wie er dan aan het 
woord is) afpakken – in werkelijkheid vinden vreemdelingen nauwelijks 
werk en huisvesting.

Hét standaardonderzoek: Wilkinson, Richard; Pickett, Kate 2010. The 
Spirit Level: Why equality is better for everyone. De meer bekende 
Thomas Picketty, met zijn Capital in the twenty-first century, geeft een 
ideologische lezing van deze en soortgelijke onderzoeksresulaten aan 
Pickett).

Ze stelden de vraag stelden wat was de oorzaak, hoe kunnen we dit 
verklaren? ondanks dat we in paradijs leven dat dit paradijs blijkbaar niet 
kunnen vasthouden.

Ze zijn gaan nakeken op welke manier aantal psychosociale 
gezondheidsindicatoren evolueerden doorheed de tijd ⇒dit is de beste 
manier om onbehagen te meten itv testen die geluksmeten door 
intervalmeting 

Correlationele studies inzake stijgende inkomensongelijkheid en 11 
1)psychosociale gezondheidsindicatoren

physical health, mental health, drug abuse, education, imprisonment, 
obesity, social mobility, trust and community life, violence, teenage 
pregnancies, child well-being ⇒vb door te kijken naar aantal 
gevangenen in gevangenis, het aantal geregistreerde gevallen van 
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huishoudenlijk geweld, aantal zelfmoorden, aantal voorschriften voor 
psychofarmaca, aantal mensen in de psychiatrie. Stuk voor stuk 
factoren van je weet als die op 10 jaar tijd toenemen en daar klopt 
iets niet, dan is blijkbaar die maatschappij in negatieve richting 
evalueren en je kan logischer wijze aannemen dat er mensen in 
dergelijke maatschappij stilletjes aan minder gelukkig zullen voelen en 
meer onbehagen zullen ervaren, ze ezullen zich onveiliger voelen, de 
bestaanszekerheid zal in gedrang komen  

Tonen aan dat deze factoren correleren met de toename van 
inkomensongelijkheid, en dit in alle sociale klassen. ⇒toename van 
inkomensongelijkheid betekent dat maatschappij stilletjes aan omzeep
gaat, dus het is geen goed idee en politici moeten er iets aan doen 

Aanvankelijk (heel) veel kritiek door bepaalde kringen, ondertussen is de 
basisstelling algemeen aanvaard, behalve door rechtse denktanks. 

OESO rapport, waaruit blijkt dat in 2015 de ongelijkheid in 2015 hoger 
was dan ooit te voren: 

OECD 2015, In It Together: Why Less Inequality Benefits All, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120
en

�Officiële economische organisatie bevestigden resultaten van 
Wilkinson en Pickett 

Accent in onderzoek op inkomensongelijkheid (bij verschillende landen zeer 
verschillend loopt) Wetenschappelijke consensus over: 

Wereldwijd: voorbije eeuw is er een daling ongelijkheid, in combinatie 
met een groeiend besef van de noodzaak daarvan; voorbije decennia 
opnieuw een stijging (gaat grosso modo van start in 1980

OESO landen: hoe meer neoliberaal, des te meer de ongelijkheid 
gestegen is; fenomenaal hoog in UK en US doen het dus slecht; 
Scandinavische landen zeer laag de ongelijkheid is beperkt gehouden, 
België doet het behoorlijk goed. Ive Marks) ⇒tegelijk 
inkomensongelijkheid in België een stuk groter zal zijn dan dat de 
officiële cijfers weergeven omdat in België vermogen individuen en 
organisaties bezitten dat die nauwelijks in rekening gebracht worden, we 
hebben geen vermogensbelasting, hoe dan ook moeten we tevreden zijn 
met ons herverdelingsmechanismen, daar komt het toch op neer op 
welke manier wordt rijkdom herverdeeld. 

De kloof is vermoedelijk groter dan gedacht. Oorzaak : de rijkste 
bovengroep slaagt er steeds beter in hun rijkdom te verbergen, dus de 
cijfers zijn vertekend. Belastingontduiking gebeurt meer en meer op een 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-en
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legale manier (zie van Bavel, het herschrijven van de wetgeving in de 
eindfaze van de cyclus. ⇒ Dit gebeurt vooral door het (her)schrijven van 
wetten waardoor vermogensbelastingen minimaal zijn, door het gebruik 
maken van belastingparadijzen waar multinationals hun ‘zetel’ vestigen 
(een belastingparadijs is een paradijs omdat er nauwelijks belastingen 
moeten betaald worden op winsten die bedrijven in andere landen 
gemaakt hebben), en simpelweg door fraude (en ervoor te zorgen dat 
de officiële diensten die fraude moeten bestrijden, onderbemand 
blijven). Banaler maar toch ingrijpend omwille van de omvang zijn BTW
heffingen (of je 15.000 euro per maand verdient of 1.500, iedereen 
betaalt dezelfde 21 procent belasting op de aankoop van bvb benzine); 
ook: iedereen betaalt dezelfde boetes (in Finland zijn verkeersboetes 
voor dezelfde overtreding veel groter al naar gelang het inkomen van de 
overtreder). Opvallend bij al deze, vaak wettelijk toegelaten 
maatregelen, is dat ze zoveel mogelijk onzichtbaar en onbesproken 
blijven, net zoals de daaruit voortvloeiende effecten van ongelijkheid.).

De negatieve effecten van toenemende ongelijkheid betekenen niet dat 
gelijkheid de oplossing is. Als sociaal dier zijn wij ‘prewired’ voor een 
hiërarchische, gestratifieerde samenleving; onderzoek met sociale dieren 
toont dat we een billijke verdeling (van voedsel) en een bijbehorende 
ongelijkheid aanvaarden, maar in opstand komen tegen onrechtvaardige 
verdelingen. ⇒ontologische verklaring 

Dat België op vlak van inkomensongelijkheid tot de betere groep behoort, 
blijkt uit het onderzoek van Ive Marx:  (zie boven OESO landen)

Is te danken aan de sociale herverdelingsmechanismen, 
opgebouwd na 1945; de voorbije regeringen proberen die af te 
bouwen (telkens besparingen in zorg- en dienstensector en in sociale 
zekerheid; loonindexering staat ter discussie)

Bij de berekening van inkomensongelijkheid worden de inkomsten uit 
vermogens (zie van Bavel: kapitaalmarkten) niet meegerekend (zie 
boven)

Algemeen (dwz ruimer dan inkomen) zitten de Belgische parameters 
goed. Voor een onderbouwd overzicht van de gezondheidszorg en een 
vergelijking met andere EU-landen

Ondanks die relatief beperkte ongelijkhed toch is er ook bij ons een stijgend
onbehagen 

Toegenomen aantal voorschriften voor psychofarmaca: Een van de 
belangrijkste argumenten daarvoor vinden we in de sector van klinische 
psychologie en psychiatrie, ook daar hebben we cijfermateriaal die 
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controleerbaar is via het RIZIV augustus 2019 het gebruik van 
psychofarmaca = een van de psychosociale gezondheidsindicatoren de 
mate waarin psychomarmaca voorgeschreven worden en geslikt worden, 
blijkt dat het aantal voorgeschreven antidepressiva verdubbeld is op 10 
jaar tijd, net zoals het aantal antipsychotica. Het verbruik van 
benzodiazepines is nagenoeg constant gebleven, met dien verstande dat 
België (op wereldniveau) nog steeds de wereldkoploper is qua gebruik 
ervan. ⇒hier zien we dat er onbehagen is anders zouden we niet grijpen 
naar deze middelen. De vraag is hoe kunnen we dit plaatsen? 

De verklaring voor het onbehagen kan gevonden worden in VIER VELDEN in 
combinatie met het dominante vertoog en het feit dat we ons in de de eindfaze 
van een vrijemarktsamenleving bevinden: individualisering, (toenemende) 
verscherping verdeeldheid, vervreemding, verlies van zingeving (transcendente) ⇒ 
we gaan bekeken waar zich in die velden onbehagen zich situeert en verklaring 
vinden voor de stijging van dat onbehagen ifv onze huidige maatschappelijke 
organisatie

1INDIVIDUALISERING ⇒veld van de verhouding tegenover de ander

Vaststelling: we leven in een maatschappij waarin individualisering een 
niveau bereikt heeft dat vermoedelijk nog nooit bereikt geworden is. 
Individualisering op zich hoeft niet negatief te zijn, als individualisering zou 
betekenen dat mensen in verregaande autonomie verworven hebben en dat 
je autonomie in verbondenheid met anderen aantal beslissingen kunnen 
nemen, helaas gaat het niet over deze vorm van individualisering, de 
individualisering die resultaat is uitdrukkelijk van neoliberaal georganiseerde 
maatschappij komt er op neer dat we op toenemende mate niet alleen naast 
elkaar gaan leven maar zelfs tegenover elkaar en concurrentie met elkaar, 
geen goed idee want we behoren tot sociale zoogdieren 

Mens als sociaal dier: ‘erbij willen horen’ ⇒hier is duidelijk 
gemeeschapsgevoel, en individu dat deel uitmaakt van sociaal diersoort dat 
systematisch alleen zit dat individuele dier ziek en uitgesloten en vaak die 2 
tegelijk 

Neoliberal vertoog is dodelijk voor een gemeenschapsgevoel (‘there is no 
such a thing as society’). ⇒dan is het duidelijk dat dit niet in goede richting 
uitgaat, dat dit niet en maatschappelijke organisatie bewerkstelligd dat we 
zouden bij goed voelen

Gevolgen van het accent op concurrentie en competitie: betekent dat we 
onderstaande missen

erkenning door en aansluiting bij ander daalt. Cfr Richard Sennett: “Who 
needs me?” – voor een groeiende groep luidt het antwoord: niemand. ⇒ 
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we willen erkend worden door ander en gezien worden en graag gezien 
worden. Als je voortdurend concurreert met ander dan ga je die andere 
niet onmiddellijk een erkenning geven van zijn/haar prestaties 
integendeel en dat ga je ook neit krijgen voor datgene wat je zelf doet 
of diegene die je zelf bent. Sennett heeft dit mooi samengevat in 
zinnetje waarmee hij probleem definieert  binnen onze maatschappij "wie 
heeft me nodig?" we willen nodig zijn voor iemand anders, we willen 
nodig zijn voor aantal mensen, Sennett besluit dat groeiend aantal 
mensen is voor wie het antwoord luidt als volgt "niemand" "gij zijt niet 
nodig, gij zijt overbodig, jij zult niet gemist worden", dit is vermoedelijk 
letterlijk dodelijk en vermoed dat figuurlijk dodelijk. 

‘Erbij willen zijn’ verschuift naar FOMO niets mogen missen, moeten 
gezien worden (en vooral: we willen op de foto staan! op fb) ⇒we 
krijgen hierbij het FOMO gevoel "the fear of missing out" dat je niet bij 
was op het juiste moment. Wat we vandaag zien is ook meetbaar 
gemaakt is dat de toegenomen sociale angst, angst voor de ander, de 
stap van de sociale angst naar basis wantrouwen (basic distrust) naar 
verlatingsangst het gevoel dat we in de steek gelaten zullen worden 
naar eenzaamheid, dit is alleen maar toegenomen en dat maakt ons niet 
gelukkig. Eenzaamheid die we over hebben gaat niet over die we zo 
romantisch voorstellen van een individu dat alleen op de heide zit in een 
hutje en daar zit na te denken over het zit van het leven, neen, het gaat 
nu over het eenzaamheid zijn bij mensen die heel veel sociale interacties 
hebben, die in midden van groep staan zich toch alleen voelen waarbij 
die vanzelfsprekende verbondenheid der niet meer is, het wordt zo niet 
gevoeld, het wordt niet zo gepercipieerd, wat men percipieert is 
concurrentie en competitie.

Opgelegde individualisering wordt nauwelijks gecompenseerd door meer 
autonomie (zie toenemende regelgeving, toenemende vervreemding). 

Gevolg: basic distrust, verlatingsangst, veralgemeende gevoelens van 
eenzaamheid (is letterlijk ziekmakend).

Dit is tegenwoordig doorgedrongen in onze volledige levenssfeer, vandaar: 
uitsluitingsmaatschappij. ⇒ofwel hoor je erbij ofwel hoor je er niet bij, en het 
erbij horen is zeer competitief voor dat je het weet lig je eruit 

Individualisering een veld van verhouding tegenover de ander voornaamste 
verklaring is voor hedendaagse onbehagen. Gebrek aan erkenning & 
eenzaamheid zijn zeer algemeen, en vermoedelijk de belangrijkste reden 
voor het huidige onbehagen. ‘Vermoedelijk’ omdat dit niet eenvoudig hard te 
maken valt. ⇒we kunnen heel veel verdragen van pijn en ongemak, ziekte, 
op het ogenblik dat we ons verbonden voelen met andere. Wanneer we in 
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samenleving leven waarin dat systematisch kapotgemaakt wordt dan zullen 
we alles behalve goed bij voelen. En dit kunnen we zeer moeilijk hard maken 
commensureren om dit meetbaar te maken maar op grond van verschillende 
gegevens dat de koe verbonden ligt. 

2)(toenemende)VERSCHERPING van VERDEELDHEID die in ons zit 

Heeft te maken met ontologisch kenmerk het feit dat we verdeelde 
wezens zijn, dat we verdeelde identiteit hebben. Op zich hoeft dat geen 
probleem te zijn, integendeel het heeft zelfs voordelen, want het vormt de 
basis van onze creativiteit, het kunnen nadenken over en het kunnen 
beslissen van op andere manier te gaan uitproberen. Dergelijke verdeeldheid 
kan helaas ook een verkeerde riching uitgaan. 

Traditioneel vorige vertoog ging de verkeerde richting uit van een 
innerlijke vijandigheid, subject de geest, de ziel die zich vijandig opstelde 
tegenover lichaam, tegenover lijf dat alleen zondig was en verkeerde 
dingen wou en dat moetst bedwongen worden en dat werd levenslang 
bevecht. 

De huidige verdeeldheid in pathologische versie heeft een andere 
uitingsvorm gekregen "het is nooit goed genoeg" "ik kan mezelf maken, 
ik kan mezelf construeren en ik heb daar mogelijkheden daartoe maar ik 
moet het ook dan doen, en ik moet het niet alleen doen moet ook op 
dusdanige manier doen dat perfectie gehaald wordt op verschillende 
vlakken. En de wijze waarop innerlijke verdeeldheid naar buiten treedt 
kunnen we dus samenvaten als uitdrukking "het is nooit goed genoeg" of 
nog persoonlijker "ik ben nooit genoeg". Binnen economisch neolibeaal 
vertoog dat gericht is op winstmaximalisatie binnen die context zal het 
nooit genoeg ook afgewogen worden aan die maximalisatie in welke 
mate zijt gij op onderste uit de kant te halen, in welke mate zijnt gij uit op
het maximaliseren van u eigen mogelijkheden, en dan monden we uit in 
het gebrek van mate, mateloosheid. 

 Maakbaarheid en hypercompetitiviteit leiden tot een innerlijke 
onvrede: nooit is het goed genoeg. Gevolg daarvan: accent op 
maximalisatie, wat op zijn beurt leidt tot mateloosheid.

Merkwaardig genoeg het maximaliseren in praktijk (‘meer’ is toch 
goed? veroorzaakt dit vooral onbehagen. We kunnen dit op alle 
vlakken vaststellen vanaf bepaalde ogenblik wordt iets teveel en dat 
teveel zorgt voor een onbehagen. 

Dit is een bevestiging van wat Aristoteles Ethica Nicomachea) reeds 
naar voren schoof het idee van het juiste midden en hij koppelt dat aan 
het goede leven, men kan goede leven bereiken wanneer men in staat is 
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om keuzes te maken voor het juiste midden, op heel verschillende 
vlakken vb liefde, arbeid, bezit,.. het juiste midden waarbij het juiste 
midden contextueel bepaald is, wat voor ene ogenblik juiste midden kan 
zijn bij zelfde kenmerk op een andere ogenblik kan verschuiven naar 
hetzij meer hetzij naar minder. Eudaimonia ↔pleonexia

Eudaimonia is een effect van ‘het juiste midden’, op grond van ‘goede 
gewoontes’ die oefening vragen ⇒eudaimonia betekent het kunnen 
houden van mate, niet overdreven van ene richting, niet overdreven 
van de andere richting. Dit heeft te maken met gewoontevorming, het 
ontwikkelen gewoontes op dat vlak en dat dit oefening vraagt dat dit 
niet zomaar iets is wat makkelijk te bereiken is omdat je nu kent, 
omdat je het weet, het vergt inspanning om onszelf gewoon te 
maken van dat juiste midden te kiezen. 

Pleonexia, het steeds meer willen hebben op vlak van bezit, roem en 
veiligheid, resulteert in: toenemende spanningen, conflicten en oorlog 
⇒vandaag verdient dit meer aandacht dan het krijgt. Pleonexia wordt 
door Arestoteles beschreven als ernstig gevaar, pleonexia is de 
neiging van steeds van meer te willen, steeds meer willen bezitten. 
Het roem van vandaag heeft te maken aantal likes op sociale media 
accounts en het is nooit genoeg. Gevolgen daarvan: als dat niet aan 
banden gelegd wordt en als maatschappij daardoor geregeerd wordt 
dan zijn er 3 rappen die na elkaar komen, stijging van aantal 
spanningen vervolgens zullen die spanningen uitmonden in conflicten 
en uiteindelijk wordt het oorloog. Vandaar dat hij pleidooi houdt dat 
de overheid een aantal wetten zou uitvaardigen om die pleonexia 
binnen beperken te houden en ook om ervoor te zorgen dat de 
opvoeding op een of andere manier rekening mee houdt om kinderen 
op te voeden zodat ze in richting van de juiste midden houden van 
mate kunnen evolueren. Mateloosheid)

Mateloosheid Psychologisch vertaald: in schril contrast met mateloosheid
is zelfbeheersing een basis voor een gelukkig leven. 

Als je in staat bent om uzelf te beheersen dat kunt u kiezen voor het 
juiste midden ifv de context. Zelfbeheersing heeft te maken met die 
verhouding tegenover onszelf 'ik kan mezelf beheersen, ik kan mezelf 
iets ontzeggen, of ik ben niet in staat om mezelf te beheersen, ik laat 
mezelf gaan, ik heb mezelf niet meer in de hand' dus je ziet dat 
dergelijke persoonlijkheidskenmerk dat het alleen maar begrijpen kan 
worden vanuit een visie die stelt dat er in ons verdeeldheid aan het 
werk is op grond waarvan we onszelf al dan niet kunnen beheersen. 
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Wat heeft dit te maken met pleanexia en deugdenleer? Marsmallow 
onderzoek.

Opzet: kleuters tussen 3 en 5 jaar die in een neutrale ruimte 
gebracht worden en onderzoeker zet hun aan tafeltje met bord 
met de fameuze snoep op bordje, en ze krijgen volgende 
boodschap te horen "als je wil dan mag je snoepje onmiddellijk 
opeten, maar als je wacht, als je niet onmiddellijk opeet, paar 
minutjes geduld kunt uitoefenen dan krijg je 2 snoepjes'. Er wordt 
dus gevraagd naar de mate waarin een jong kind een kleuter in 
staat is om zich te beheersen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment

Hernames van onderzoek met hilarische beelden �De 
oorspronkelijke test van 1960 werd niet gefilmd, dit zijn opnames 
van latere hernames van de proef

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ

We zien innerlijke 2 strijd, je ziet daar de verhouding van dat 
kind tegenover van zichzelf aan het werk, de mate waarin 
zichzelf moet overtuigen om te wachten of de mate waarin zich 
otegeeft en onmiddellijk opeet en plezier aan beleven. 

Verrassend resultaat uit follow-up, dus onderzoekers hebben de 
kinderen jaren opgevolgd om te kijken hoe ze later evolueerden: en 
op grond van die proef op jonge leeftijd konden ze opdeling maken 
tussen kinderen die vrij geod waren om zichzelf te beheersen die daar 
nauwelijks problemen hadden (extrepe groep) en andere extreme 
groep kinderen die zich niet konden beheersen en snoepje opaten. 

Resultaten: kinderen die de bevrediging konden uitstellen doen het 
als volwassene op ongeveer alle vlakken beter: minder obesitas, 
minder drugs, betere schoolresultaten, hoger gevoel van 
eigenwaarde, succesvoller op het vlak van relaties en werk. ⇒maw 
je krijgt hier een experimentele bevestiging van wat Aristteles 
2400 jaar geleden beschrijf, bevestiging van de stelling dat de 
mate waarin iemand zichzelf kan beheersen, de mate waarin 
iemand voor jusite midden kan kiezen dat dat correleert met 
eudaimonia het goed leven met een geslaagd leven. Deze 
vaststelling is ontzettend belangrijk zeker in het licht van de 
vaststelling dat we in maatschappij leven dat exact 
tegenovergestelde promoot van alijtd meer, maximalisatie 

Waarom ontwikkelt het ene kind meer zelfbeheersing dan het andere? 
(vraag die Aristoteles niet beantwoord heeft)

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
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Opvoeding? eerste antwoord die naar voren geschoven wordt is dat 
dit te maken heeft, dat dit gevolg is van degelijke klassieke strenge 
opvoeding, kinderen die degelijke strenge opvoeding zouden 
ondergaan hebben waarbij ze duidelijk op hun grenzen gewezen 
worden en telkens opnieuw gestraft worden als ze daarover gaan dat 
zou kinderen zijn dat ook veel beter in staat zouden zijn tot 
zelfbeheersing later als volwassenen ⇒bewezen dat dergelijke 
opvoeding tegenovergestelde produceert, dergelijke opvoeding 
produceert mensen die van zodra de externe controle uit zicht is die 
zicht volledig laten gaan. De locus of controle ligt buiten hen, ligt in 
controlerende instantie en als er controlerende instantie niet is dan 
gaan alle remmen los.

Drie factoren spelen een rol: er werden aantal varianten 
uitgeprobeerd van marsmallow onderzoek en afhankelijk van 
varianten kinderen meer of minder zelfbeheersing aan de dag legden

1; Zelfbeheersing (en zelfvertrouwen) zijn uitdrukkelijk gerelateerd 
aan het vertrouwen dat de kinderen hebben in de ander. ⇒de mate 
waarin kinderen vertrouwen hadden in proefleider. 

Kinderen die opgroeien tussen onbetrouwbare volwassenen in een 
weinig voorspelbare omgeving gaan voor onmiddellijke 
bevrediging. 

⇒de mate waarin kinderen vertrouwen hadden in de proefleider 
blijk heel belangrijke factor te zijn. als proefleider weggaat eten de 
kinderen snoep op want ze hebben geen vertrouwen dat de 
proefleider nadien extra snoep zal geven en daarom eten ze snoep 
op.

Toepassingen Vandaag: basic distrust sterk toegenomen; hoe lager 
het sociaal vertrouwen, des te groter het aantal mensen dat kiest 
voor kortetermijnwinst.

2; zelfbeheersing is uitdrukkelijk gerelateerd aan de stemming van 
het kind. ⇒dergelijke stemming induceren bij het kind en ervoor 
zorgen dat kind zich slecht voelt en goed voelt door te vragen dat ze 
zich bepaalde situaties gaan inbeelden en situatie waarin in de steek 
gelaten wordt door anderen of omgekeerd 

Bij een groepje kinderen creëerde de onderzoeker een droevige 
stemming (‘Beeld je in dat je aan het huilen bent, en er is niemand 
in de buurt om je te troosten’), bij een ander groepje een 
opgewekte (‘De tekeningen die je gemaakt hebt, zijn echt heel 
mooi’). Blijkt dat de opgewekte groep tot drie keer langer kon 
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wachten dan de droevige om het snoepje op te eten, deze groep is 
zich beter in staat om te beheersen. (als je droevig voelt ga je veel 
sneller naar snoep grijpen of alcohol, het is geen toeval dat we 
spreken over confortfood)

Toepassingen Vandaag: stijging aantal depressies; wie depressief 
is, voelt zich waardeloos, daardoor daalt de zelfcontrole (met bvb 
overmatig grijpen naar wat niet toevallig ‘comfort food’ heet, vaak 
met overgewicht tot gevolg en dus nog meer reden om zich 
mislukt te voelen). ⇒die groep kan zich veel minder beheersen, en 
vaak komen ze in vicieuze  cirkel terecht want dat beseffen ze ook 
wel dat ze fouten keuzes maken door teveel te eten, teveel te 
drinken,. en daardoor wordt hun zelfbeeld slechter en hebben ze 
nog meer reden om zich slecht te voelen en dit gaat zich 
versterken

3; zelfbeheersing daalt tgv stress. 

Opgroeien in omstandigheden van ‘extreem en aanhoudend gevaar, 
onrust of armoede’ ligt aan de basis van het ontbreken van 
zelfbeheersing, en dat kan zelfs neurologisch-endocrinologisch 
verklaard worden. ⇒omwille van dat stress toegenomen is dat je 
zelfbeheersing daalt, die 2 factoren correleren omgekeerd, hogere 
stressniveau betekent lagere zelfbeheersing

Vandaag: chronisch verhoogde stressniveau’s, dus daling 
zelfbeheersing. ⇒we leven vandaag in omgeving die chronisch 
stress veroorzaakt. 

Samengevat: “Nooit ben ik goed genoeg” leidt tot maximalisatie als 
doel, leidt tot mateloosheid, leidt tot daling zelfbeheersing = negatief 
effect op eudaimonia.

Vicieuze cirkel: daling zelfbeheersing heeft vaak als gevolg dat 
iemand nog minder tevreden is met zichzelf (‘Ik ben een slechte ouder,
ik kan me niet beheersen tegenover mijn kind’; ‘Ik ben een zwakkeling, 
ik kom er niet toe om minder zoetigheid te eten’; e.d.m.) waardoor 
onbehagen nog toeneemt. �Op ogenblik dat je te maken heeft met 
vervelende situatie dat je zelfbeheersing verliest is zeer groot. Er is 
vertraging en verstelling opgetreden, niet bij iedereen is coronacrisis 
hetzelfde, maar als je redleijke comfortabele leefruimte hebt en 
financieel geen zorgen moet maken en als je van thuis uit kunt werken 
dan zal deze periode een vertraging en verstelling opleveren die zich 
onmiddellijk vertaald in de mate van zelfbeheersing. 
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Zelfbeheersing is niet alleen maar een persoonlijkheidskenmerk is van 
die man/vrouw heeft sterke zelfbeheersing of die man/vrouw heeft 
dat niet. We kunnen ook onderscheid maken tussen mensen, dat heeft 
te maken met opvoeding maar terzelfvertijd is dat ook zo dat 
iedereen van ons zonder uitzondering in situatie kan gebracht worden 
hij/zij na verloop van tijd zijn/haar zelfbeheersing compleet kwijt is, 
dus zelfs diegene onder ons helemaal geen last van hebben.

3)mate van VERVREEMDING

Vervreemding, dwz afwijkingen van een verondersteld origineel. Over welk 
‘origineel’ gaat het hier? (zie deel II,1; vijfde/zesde 
college)⇒identiteitconstructie, vroege oorspronkelijke goede identiteit 
Rousseau) die dan stuk gemaakt wordt omdat er daar aantal vreemde 
elementen bovenop gelegd worden door de maatschappij. Binnen die 
benadering wordt er vanuit gegaan van bestaan van oorspronkelijke 
identiteit, dat wordt al een ruime tijd niet meer aanvaard als idee. 
Vervreemding wijst op afwijken van in bepaald origineel, in dit geval gaat 
hedendaagse vervreemding het afwijken van die ontologisch bepaalde 
kenmerken, kenmerken die in ons 'prewird' ingebakken zijn in onze 
identiteitsconstructie, als je daarvan afwijkt zorg je voor allende. 

Criteria voor een hedendaagse invulling van het begrip vervreemding:

1 de mate waarin de voorgehouden identiteit afwijkt van ontologisch 
bepaalde kenmerken⇒ identiteit is altijd een constructie en heeft te maken 
met beelden en woorden die voor ons voorgehouden worden. 

Het belangrijkste biologisch-ontologisch kenmerk is dat wij tot de 
sociale zoogdieren behoren; elk systeem dat ons apart zet, maakt ons 
ziek. Zie hoger: individualisering. ⇒huidige identiteit gaat in tegen het 
sociaal zijn, tegen sociaal karakter dat ingebakken zit in onze het wezen 
van identiteit, als dat stuk voor stuk afgebroken wordt dan vervreemden 
we van dat stuk identiteit. Geen goed idee.

Daarbij aansluitend: prosociaal gedrag op basis van wederkerigheid 
overweegt; een systeem dat ‘eigen ik eerst’ bevordert, haalt onze minder 
goede ‘inborst’ naar boven; merk op dat prosociaal gedrag ons gelukkig 
maakt, in tegenstelling tot pleonexia �Blijkt ook uit oz dat prosociaal 
gedrag ons verhouding tegenover de ander die wederkeringheid die 
inbegrepen is dat die zaken voorzorgen dat we ons goed bij voelen. 

Reductie van onze identiteit tot werken, op alle niveaus. ⇒de voor ons 
gehouden identiteit is tegenwoordig verengt, tot bijna slechts 1 dimentie, 
onze identiteti staat vandaag met onze proffesionele identiteit, je bent 
wat je doet als werk zeker ifv financiële   daarvan. Dus die reductie van 
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onze identiteit tot professionele identiteit is de invulling van 
vervreemding zoals Karl Marx en toen had hij maar van de arbeider, 
arbeider die vervreemd raakte van zichzelf en die vervreemding is 
vnadaag ruimer, het gaat niet enkel over het academicus, het gaat ook 
over ingenieur, alle hoog en laag opgeleiden die moeten samenvallen 
met hun beroep en daarbuiten niets. En die groep die daarbuiten vallen 
die dus niet meer in de professionele situatie zitten, gepensioneerden, 
werklozen, patiënten ze bestaan niet meer en ze voelen soms negatief 
bekeken en wordt beschouwd als profiteur als iemand tot last dient, dus 
een groep die overbodig is en men geeft enkel voorrang aan mensen die 
tot actieve bevolking behoren

Concreet: een bovenklasse die hard en lang werkt en heel veel verdient, 
dankzij een onderklasse die hard en lang werkt en heel weinig verdient, 
waarbij het hard werken niet in vraag gesteld wordt. ⇒dat is zo 
vanzelfsprekend geworden dat we zelfs trots zijn dat we zo hard 
werken

Dit is een hedendaagse illustratie van het begrip ‘vervreemding’ zoals 
Marx dat naar voren schoof, in combinatie met het ‘vals bewustzijn’.

Opvallend: in 1930 voorspelde John Keynes een werkweek van vijftien 
uur, op grond van de productiviteitsstijging. Dankzij de robotisering is de 
stijging vele malen hoger dan hij verwacht had, zij het zonder het door 
hem verhoopte resultaat. In de plaats daarvan werken we veel meer uren 
en zijn we geëvolueerd naar een overproductie van wegwerpgoederen. 
Een economisch model dat niet gericht is op winstmaximalisatie en 
toegespitst is op de productie van duurzame goederen is een 
voorwaarde om Keynes’ voorspelling te realiseren. �15u per week zou 
genoeg zijn en we zouden genoeg tijd hebben voor relaties 

2 de mate waarin de voorgehouden identiteit het lichaam aantast �Daarbij 
kunnen we de vraag stellen in welke mate die voorgehouden identiteit 
effecten heeft op het lichaam als organisme?

Vervreemding betreft hier de mate waarin een voorgehouden identiteit 
negatieve effecten heeft op het lichaam. Cfr Aristoteles: ‘het goede leven’ 
is maar mogelijk als dat leven in overeenstemming is met de fusis, de 
‘natuur’ van de mens.

Voorgehouden identiteit veronderstelt een ‘perfect’ lichaam, dwz perfect 
binnen de gender competitie en perfect binnen de professionele 
concurrentie, met als maatstaf ‘nooit is het goed genoeg’.

Gevolg van lischaam als vervreemding hebben: extreme ingrepen op het 
lichaam & chronisch verhoogde stress
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Ingrepen op het lichaam worden steeds ingrijpender

‘Body shaping’: ultrasporten, orthorexie, voedingssupplementen, …

‘Esthetische’ chirurgie: gebit, maar ook oren, neus, lippen, borsten, 
brazilian wax, correctie van de schaamlippen & anal bleaching, …

Dergelijke vormen van automutilatie kaderen binnen het 
veralgemeend concurrentieprincipe en de voortdurende 
(zelf)evaluaties. Dit draagt bij tot chronisch verhoogde stress, met 
kwetsuren en ziekte tot gevolg (naast de daling van 
zelfbeheersing, zie hoger).

Toename chronische stress:

Onderliggende medische processen:

Acute stress verhoogt ons reactievermogen maar verlaagt onze 
immuniteit (gevolg: meer vatbaar voor ziektes) ⇒als we worden in 
stressvole situatie gebracht worden verhoogd onze cortisol en 
adrenaline en gaat onze immuniteit omlaag, dus stijging van ene 
niveau betalen we door energie weg te halen op andere niveau. 
Blijkt diegene met hogere stressniveau ontwikkeld ziekte. Acute 
atress verdwijnt na korte tijd

Chronische stress: verhoogt onze immuniteit, maar deze keert 
zich tegen het eigen lichaam want verhoogde immuniteit ten 
gevolge van chronische tress – gevolg: duidelijke correlatie met 
mentale aandoeningen (angst, depressie) en met meerdere 
ziektebeelden (obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, bepaalde 
vormen van kanker, diabetes, auto-immuunziektes). ⇒die 
verhoogde stress heeft te maken de wanier waarop we 
maatschappelijk gezien onze sociale verhoudingen en onze 
identiteit geregeld hebben, dus je kan hier relatie leggen tussen dat 
maatschappelijke de identiteitsconstructie die verhoogde stress en 
de effecten op het lichaam en dit wordt hoe langer hoe duidelijker 
in nieuwe branche van geneeskunde 

Kettingreacties via psychoneuroendocrinoimmunologie PNEI 
Psychosociale oorzaken hebben Neurologische effecten (op HPA
as en limbisch systeem) die Endocrinologische veranderingen 
(stresshormonen) aansturen waardoor de Immuniteit daalt en 
verschillende ziektes kunnen volgen.

Bijkomende oorzaken:

de toegenomen versnelling, met ADHD als cultuurfenomeen 
(vergelijk snelheid huidige films en die van twintig jaar geleden) 
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tegenover burn-out (de tijd stopt); medisch effect van versnelling is 
moeilijk hard te maken – toch opvallend hoe vertraging & verstilling 
tijdens corona lockdown door velen als positief worden ervaren

overmaat aan prikkels (visueel en auditief), en ‘plots’ zijn er meer 
‘hoogsensitieven’ (naast autostrade wonen = hoger stressniveau dan 
in stille omgeving)

Sociaal-economische ongelijkheid (status & inkomsten) draagt bij tot 
ziekte. Twee klassieke studies tonen dit aan:

Whitehall study: het status syndroom

Zeer grondig: 17.500 deelnemers, homogene werkomgeving 
(ambtenaren) gevolgd gedurende tien jaar, met als focus ziekte & 
gezondheid ⇒longitudinale oz

Belangrijkste vaststelling: hoe lager (lager statusniveau) de rang, 
hoe hoger de mortaliteit, zelfs met correctie voor een aantal 
factoren. Ondertussen bekend als het ‘status syndrome’. 
�Statusniveau is bepalend voor stressniveau 

Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Whitehall_Study

Later onderzoek: koppeling aan stress, omdat bleek dat stress op 
het laagste niveau vaak hoger lag dan bij de hogere. Het idee ‘hoe 
hoger de rang, hoe meer stress’, klopt duidelijk niet (het stress 
niveau bij werklozen is zeer hoog). Hier niet zozeer accent op 
inkomensongelijkheid, wel op statusverschil. 

The Spirit Level Wilkinson & Pickett); effecten van ongelijkheid op 
mentale én fysieke gezondheid (zie hoger)

Whitehall studie betreft een homogene werkomgeving 
(ambtenaren). Het reeds besproken onderzoek van Wilkinson & 
Pickett is algemeen maatschappelijk.

Conclusie: hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe slechter het 
gesteld is met de mentale en fysieke gezondheid (zie hoger: OESO 
rapport van 2015 betreffende ongelijkheid).

Epidemiologische vaststellingen op EU-niveau sluiten daarbij aan: 
het laatste decennium is er een ernstige toename van hart- en 
vaatziektes, obesitas en diabetes, depressie en angststoornissen.  

Besluit: ondanks objectief gunstige lichamelijke levensomstandigheden 
(voeding, huisvesting, medische zorg) toch ongunstige effecten op lichaam 
vanuit maatschappelijke omgeving.

4VERLIES VAN ZINGEVING en transcendente 
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Pakweg 30 jaar dat we klachten horen dat leven zinsloos is, dat algemene 
ervaring of gevoel zinverlies is en antwoord daarop moest je dus zelf zin aan je 
leven geven, in eerste instantie is dit begrijpelijk maar ook fout. Vroeger was 
zingeving geen probleem zolang bij een maatschappij hadden die van een 
religieus ideologisch perspectief geleid werd.

Pro memorie: het transcendente betreft existentiële vragen waar we geen 
duidelijke antwoorden op hebben (dood, ziekte, seksualiteit, …); geen duidelijke 
antwoorden betekent confrontatie met het Tekort (cfr supra, deel I,1.

Als reactie daarop: constructie van symbolische systemen (kunst, religie, 
wetenschap), als bemeesteringspogingen/antwoordpogingen. Dergelijke 
systemen zorgen voor zin – verlening (zin = betekenis + richting): ze geven een 
voorstelling (woorden, symbolen, rituele gedragingen, praktijken) aan wat 
onvoorstelbaar is en maken het daardoor draaglijker. ⇒die grote zingevende 
verhalen hoe dwingend ze ook waren, hoe onvrij ze ons ook gemaakt hadden 
dat ze toch voordeel opleverde dat collectieve zinverlening

De kracht ervan is gebaseerd op het collectieve karakter, wat de 
werkingskracht/overtuigingskracht versterkt. Ook versterkt door collectieve 
rituelen, (bij huwelijk, geboorte, begrafenis,…) die toelaten de passieve 
positie (typisch voor trauma) gedeeltelijk te verlaten. ⇒zingeving bestaat uit 
ruimere symbolisatie en symbolisatie is een collectief gebeuren, dat gebeurt 
neit op zijn eentje. Iemand die zin verleend op zijn eentje dat zijn mensen die 
aan waanzin leiden, die compleet eigen betekenissysteem uitgewerkt 
hebben binnen context hun psychose, het kan voor hen werken maar ze 
kunnen het nooit delen met iemand anders 

De klassieke ideeën inzake transcendentie vooronderstellen een erkenning 
van Het Tekort, gevolgd door de constructie van een symbolisch en dus 
collectief antwoord.

Het hedendaags vertoog ontkent het tekort, promoot materiële antwoorden 
(consumentisme) op individueel niveau, samen met de opdracht ‘alles’ uit het 
leven te halen want YOLO.

Dit is structureel tot mislukken gedoemd, met als gevolg een ervaring van 
zinloosheid (= geen betekenis, geen richting).

Contrast met ‘trente glorieuses’, binnen de opgaande faze van de 
vrijemarktcyclus:

gemeenschapsgevoel nà en door langdurige onveiligheid (oorlog)

gemeenschappelijk doel: heropbouw van een andere & betere maatschappij

gemeenschappelijke vijand: communisme

Historische achtergrond: ontkoppeling kapitalisme en religie
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Oorspronkelijk was er een duidelijke koppeling tussen vrijemarktsamenleving 
en het transcendente. Zie de stelling van Max Weber: kapitalisme is ontstaan 
in combinatie met en dankzij het Calvinisme.

Weber, M. De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme. Boom 
(oorspronkelijke Duitse uitgave dateert van 1905.

Werken (beroep komt van roeping) is een opdracht van God

= verschuiving van een ‘deugdethiek’ naar een ‘plichtsethiek’

De opbrengst moet opnieuw geïnvesteerd worden in werk

Het geheel wordt geruggensteund door een stricte, religieuze moraal

Wat vervolgens terugkeert in het kapitalisme: 1 disciplinering van arbeid 2 
streven naar maximale opbrengsten; 3 blijven werken ook als men genoeg 
heeft om van te leven en de meeropbrengst weer in het (eigen) bedrijf 
investeren. 

De protestantse ‘Geist’ is hierbij de zingevende, drijvende kracht. Volgens 
Weber verklaart dit het economische verschil tussen het katholieke Zuiden 
en rijke het protestantse Noorden.

In de marge van de koppeling kapitalisme-protestantisme ontstaat er een 
‘onttovering’ van de wereld (met als illustratie bvb het verwerpen van de 
katholieke beeldcultuur), die exponentieel versterkt wordt door de 
ontwikkeling van de wetenschap.

GEVOLG kapitalisme als cultus-‘religie’ zonder religie, zonder het 
transcendente. Dit is de stelling van Walter Benjamin.

Enkel nog cultus (‘eredienst’), het transcendente is eruit verwijderd, 
alleen de praktijk is overgebleven: werken, ondernemen 

Vandaar ook het alomtegenwoordige karakter ervan, er is geen 
beperking in tijd (de zondagsrust? of ruimte (de kerk), de cultus is 
altijd en overal aan de gang (globalisering)

De cultus is er een van toenemende schuld, zonder kans op 
verzoening. Het eindpunt van kapitalisme: totale wanhoop

Resultaat van de verdwijning van zinverlenende verhalen & onttovering: het 
individu krijgt de opdracht zèlf zin te geven aan zijn leven; dit lukt nauwelijks, 
omdat zingeving structureel gezien een groep nodig heeft (‘collectieve 
zinverlening’ is een pleonasme; individuele zinverlening = waanzin).

Hedendaagse effecten: tegenstelling tussen cynisme (kritiek geven van aan de 
zijlijn, zonder engagement) versus opgepept enthousiasme over de zoveelste 
Nieuwe Waarheid (zie https://boekenblog.paulverhaeghe.com/coen-simon/) als 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/coen-simon/
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weerspiegeling van cynisme-over-zichzelf (depressie) versus Trumpiaans 
enthousiasme-over-zichzelf (narcisme). 

Nodig: engagement voor een doel in de toekomst, samen met anderen, 
waardoor iemand zich nuttig voelt en erkenning krijgt; waardoor iemand 
‘zichzelf overstijgt’ – dat is zo ongeveer de letterlijke betekenis van 
transcendentie.

BESLUIT

Onbehagen is de voorbije decennia toegenomen en dat heeft te maken met de 
maatschappelijke druk op identiteit en sociale verhoudingen.

Individualisering, gebrek aan erkenning, eenzaamheid. Heeft te maken met 

Voorgehouden identiteitsideaal bevatte weinig zelfbeheersing (en 
opgelegde maxialisatie) en teveel mateloosheid 

Opgelegde concurrentie in combinatie met de versnelling zorgt voor 
chronische stress, wat op zijn beurt het lichaam aantast

Verlies van gedeelde houding mbt het transcendente ⇒verlies van 
collectieve zinverlening 

Algemeen: maatschappelijke bepaling gaat in tegen het erbij willen horen en 
verscherpt de verdeeldheid.

Nodig: nieuwe invulling van gemeenschapszin en verbondenheid.

Bijlage: Ive Marx: 'De middenklasse zaagt en klaagt maar wordt nergens zo 
goed bediend als in België'

Uit Knack van 11/04/2018

Ewald Pironet

In veel landen neemt de ongelijkheid toe, maar niet in België. Tot die 
opmerkelijke conclusie komt professor Ive Marx na zijn onderzoek van de 
inkomensevolutie tussen 1985 en 2014. Maar minstens even opmerkelijk: op 
de achterstelling van niet-EU-burgers in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt heeft ons sociaal overlegmodel géén antwoord.

'A rising tide lifts all boats, de vloed tilt alle schepen op, zeiden ze vroeger in 
de VS', vertelt professor Ive Marx van het Centrum voor Sociaal Beleid aan de 
Universiteit Antwerpen. 'In de jaren zestig leefde het idee: als het de big 
business voor de wind gaat, zal het iedereen voor de wind gaan. Dat geldt daar 
vandaag absoluut niet meer. De laatste 40 jaar is 90 procent van de 
economische groei in de VS de rijkste 10 procent van de bevolking ten goede 
gekomen. Dus alleen de superrijken profiteerden er van de groei, de rest zakt 
weg.' CK CORONA UPDATE

https://www.knack.be/s/r/c/1034509
https://www.knack.be/nieuws/auteurs/ewald-pironet-4.html
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Bij Oxford University Press verschijnt binnenkort een groots opgezette 
internationale studie met als titel: Inequality and Inclusive Growth in Rich 
Countries. Marx schreef het hoofdstuk over België, samen met zijn 
collega Gerlinde Verbist. Hoe zit het nu met de ongelijkheid in ons land? 'Ik 
weet dat de meeste mensen denken dat ook in België de ongelijkheid sterk 
toeneemt, maar dat is onder invloed van wat we in Amerika en elders zien. Wij 
zijn het tegenvoorbeeld bij uitstek. De economische groei werd bij ons meer 
verspreid over de bevolkingsklassen dan in andere rijke landen. De wereld zou 
dus een beetje Belgischer moeten worden.'

Dat is de grote Belgische paradox: we zijn een toonbeeld van gelijkheid, maar 
daaronder zitten grote kloven, getto's met ernstige, structurele 
achterstelling.

Groeien de inkomens van de lagere klassen bij ons meer dan die van de 
hogere?

IVE MARX We hebben de inkomens tussen 1985 en 2014 in ons land bestudeerd
en daaruit blijkt dat iedereen er een beetje op vooruit is gegaan. Gemiddeld 
was er een stijging van de inkomsten van 1,5 procent per jaar. De laagste 20 
procent van de bevolking doet het met bijna 2 procent per jaar zelfs iets beter. 
Opmerkelijk is nog dat sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 het 
inkomen van de rijkste 20 procent van onze bevolking er zelfs op achteruit is 
gegaan. Conclusie: het inkomen van de armen is bij ons procentueel wat meer 
toegenomen dan dat van de rest van de bevolking. En de laatste tien jaar 
neemt het inkomen van het rijkste deel van de bevolking eerder af. Daarmee 
zijn we uniek in de wereld.

Hoe verklaart u dat?

MARX Een van de belangrijkste redenen is zeker ons sociaal overlegmodel. De 
sociale partners spelen een grote rol in ons sociaal-economisch beleid. Dat 
zogenaamde Rijnlandmodel - dat jaren geleden in veel Europese landen 
bestond - is overal afgebrokkeld, behalve bij ons. Werkgevers en werknemers 
sluiten nog altijd cao's af, waarbij er afspraken over de arbeidsomstandigheden 
en lonen worden vastgelegd die voor het grootste deel van de bevolking 
gelden. Daarnaast bestaat er in België nog de automatische indexkoppeling: de 
lonen volgen de inflatie. Ook daarin zijn we uniek. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
de inkomens van alle bevolkingsklassen decennialang vrij gelijkmatig zijn 
gestegen.

Is die automatische loonindexering houdbaar?

MARX De automatische loonindexering wordt al lang ter discussie gesteld, 
maar ze bewijst al tientallen jaren dat ze vrij goed werkt. Er werd tussendoor 
wel wat aan gesleuteld. Zo werd de gezondheidsindex ingevoerd, waarbij 
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alcoholische dranken, tabakswaren en motorbrandstoffen uit de index werden 
geschrapt. Maar de automatische loonindexering functioneert goed en ik zie 
niet in waarom ze niet te handhaven zou zijn. Ze zorgde in elk geval voor meer 
gelijkheid. Ook onze economische groeicijfers mogen er best zijn. Ik weet wel 
dat er vandaag critici zijn die zeggen dat de Belgische economie niet zo hard 
groeit als die in andere landen, maar we hebben in het verleden ook niet zo'n 
felle terugval gekend als elders. Onze economie is geen formule 1-bolide die 
hard optrekt en daarna diep in de remmen moet gaan, wij kennen geen hoge 
pieken en diepe dalen. De Belgische economie is een diesel: ze groeit traag, 
maar gestaag.

Komt ons sociaal model toch niet onder steeds grotere druk te staan? Het 
overleg tussen werkgevers en werknemers lijkt almaar moeilijker te lopen.

MARX De overheid heeft de bewegingsruimte van de sociale partners de 
afgelopen jaren zeker beperkt, bijvoorbeeld door te bepalen hoe de loonnorm 
moest worden vastgelegd. De regering-Michel heeft dat in 2014 nog 
aangescherpt. De loonnorm is nu door de politici zo strak bepaald, dat nog 
maar een zeer kleine onderhandelingsmarge overblijft. Anderzijds kunnen de 
sociale partners nu makkelijker tot een akkoord komen. Ironisch zou je kunnen 
stellen: de loonnorm heeft het sociaal overleg in België gered.

Onze economie is geen formule 1-bolide die hard optrekt en daarna diep in de 
remmen moet gaan. De Belgische economie is een diesel: ze groeit traag, maar 
gestaag.

De rol van werkgevers- en werknemersorganisaties beperkt zich niet alleen tot 
loononderhandelingen.

MARX De sociale partners spelen nog steeds een cruciale rol in heel onze 
samenleving. Vakbonden en werkgeversorganisaties zitten in de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven, in de Nationale Arbeidsraad, in de regentenraad van de 
Nationale Bank en noem maar op. Voortdurend worden ze over van alles en 
nog wat geraadpleegd. Ik hoor vakbondsmensen wel klagen dat ze niet meer 
de macht en het gezag hebben dat ze in de tijd van Georges Debunne (ABVV
voorzitter van 1968 tot 1982 en Jef Houthuys (ACV-voorzitter van 1969 tot 
1987 hadden. Toen was de link tussen de politieke partijen en de vakbonden 
ook sterker. Maar als je het op een afstand bekijkt en internationaal vergelijkt, 
staan de vakbonden bij ons nog steeds uitzonderlijk sterk. Terwijl overal elders 
hun ledenaantallen dalen, blijven die bij ons hoog en stabiel. De politiek kan de 
vakbonden bij ons dus minder makkelijk ter discussie stellen dan in andere 
landen.

Sommigen zeggen dat de vakbonden vooral de verworven rechten willen 
behouden.
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MARX Het is zeker zo dat onze vakbonden vooral de mensen verdedigen die al 
een baan hebben, de 'insiders'. Wat willen die? Betere lonen, meer vakantie, 
werkzekerheid. Ze verwachten dat hun vakbond daarvoor zorgt. En onze 
vakbonden verdedigen die belangen ook sterk. Dat komt evenwel niet iedereen 
ten goede, daar moeten we eerlijk in zijn. Onze arbeidsmarkt is een versterkt 
fort, en dat is fijn voor diegenen die zich binnen de muren bevinden, maar het is 
minder goed voor diegenen die naar binnen willen. En die 'outsiders' worden 
door onze vakbonden niet verdedigd.

Verdedigen de vakbonden dan niet de armste lagen van de bevolking?

MARX Je zou denken dat vakbonden opkomen voor de armen, terwijl de 
werkgeversorganisaties de rijken verdedigen, maar dat is niet zo. Natuurlijk 
leggen werkgevers- en werknemersorganisaties andere accenten, maar eigenlijk
verdedigen ze allebei dezelfde groep: de middenklasse. Net als de politici 
trouwens. Iedereen kruipt door het slijk om de middenklasse te soigneren. De 
rijken zorgen goed voor zichzelf, en de armen vinden nergens gehoor. Maar de 
middenklasse zit in ons land gebeiteld. Dat is ook een heel grote groep. Iemand 
behoort tot de middenklasse als zijn inkomen zit tussen de 60 en 200 procent 
van de mediaan - dat is de middelste waarde van alle inkomens. Dat wil zeggen 
dat alle alleenstaanden met een netto gezinsinkomen tussen 1400 en 3500 euro 
bij de middenklasse horen, net als alle gezinnen met twee kinderen tussen 2200 
en 7200 euro. Dat is dus driekwart van de Belgische bevolking.

'Het zogenaamde Rijnlandmodel is overal afgebrokkeld, behalve bij ons.' Toch 
klaagt die middenklasse dat zij voor alles moet opdraaien. 

MARX De middenklasse zaagt en klaagt maar wordt nergens zo goed bediend 
als in België. Ze zeurt bijvoorbeeld over de hoge belastingen en die liggen 
inderdaad hoog in ons land, maar er vloeit ook veel geld terug naar diezelfde 
middenklasse. We hebben bijna gratis onderwijs, goedkope treinen, geen 
tolwegen, goedkope gezondheidszorg, een uitgebreid cultuuraanbod dat zwaar 
wordt gesubsidieerd en waarvoor de tickets goedkoop zijn. We vinden dat 
allemaal de normaalste zaak van de wereld, maar als je over de landsgrenzen 
kijkt, merk je dat dit niet zo is.

Ondertussen vragen jongeren uit de middenklasse zich wel af: gaan wij het nog 
even goed hebben al onze ouders?

MARX Dat is een legitieme vraag. Onze middenklasse heeft de stijging van haar 
levensstandaard voor een groot stuk te danken aan het feit dat ook vrouwen na
de Tweede Wereldoorlog steeds meer buitenhuis zijn gaan werken. Dat 
tweeverdienersschap verhoogde niet alleen het inkomen, maar zorgde ook voor
emancipatie. Dat was dus een goede zaak. Maar je kunt er niet omheen: dat 
tweeverdienersschap heeft ook veel gevraagd van de middenklasse, iedereen 
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heeft er heel wat voor moeten opofferen. En volgens objectieve criteria hebben 
jongeren niet veel reden om te klagen.

Nee?

MARX Nee, want ze hebben vandaag allemaal een smartphone, computer en 
abonnementen op Netflix en Spotify. Nog nooit zijn zo veel jongeren zo ver op 
vakantie kunnen gaan. Sommigen trekken nu al op hun twintigste op wereldreis. 
Nog geen dertig jaar geleden kon dat allemaal niet. Toen werden in vele huizen 
pas de eerste badkamers geïnstalleerd. Mensen haalden hun eerste telefoon in 
huis. Ze kochten een kleurentelevisie - stel u voor! En tijdens de vakantie 
trokken ze naar de Belgische kust of met de tent naar Frankrijk. Werktijden zijn 
ondertussen verkort, het aantal vakantiedagen opgetrokken. Jongeren hebben 
vandaag dus geen reden tot klagen. Al begrijp ik wel dat ze dat zelf anders 
aanvoelen: ze zien dat een lapje grond of een huisje bijna onbetaalbaar worden. 
Ze vragen zich af of ze later nog wel een behoorlijk pensioen zullen krijgen. En 
of ze de huidige levensstandaard wel kunnen behouden. Ik snap dat wel, maar 
zeker als ze vandaag gestudeerd hebben en een job vinden waarvoor ze hard 
willen werken, mag de jeugd niet te veel zeuren.

Maar wie zonder diploma van de schoolbanken komt...

MARX Voor wie uit de boot valt, is er in België minder aandacht. We tellen 15 
procent armen, en dat is geen fraai cijfer. Dat is de grote Belgische paradox: we 
zijn een toonbeeld van gelijkheid, maar daaronder zitten grote kloven, getto's 
met ernstige, structurele achterstelling. Dat zou ons veel meer zorgen moeten 
baren, want dat vormt een bedreiging voor onze samenleving.

Geeft u eens een concreet voorbeeld.

MARX Neem de niet-EU-burgers. In sommige Antwerpse wijken is 70 procent 
van de bevolking van allochtone afkomst. De helft van de aangroei van de 
beroepsbevolking komt van mensen die een migratieachtergrond hebben. We 
zien dat niet-EU-burgers in het onderwijs een achterstand oplopen, dat ze maar 
moeilijk een job vinden en dat de armoede onder hen groot is. En daar heeft 
ons sociaal overlegmodel geen antwoord op. Dat is de grote discrepantie: 
politici, werkgevers- en werknemersorganisaties behartigen de belangen van 
wie het al vrij goed heeft, maar ze hebben veel minder oog voor wie het slecht 
heeft. Ze zijn blind voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Wat loopt er fout in het onderwijs?

MARX Als professor stel ik vast dat er nog steeds weinig studenten met een 
migratieachtergrond in het hoger onderwijs afstuderen. Nochtans kun je bij ons 
vrij makkelijk vanuit heel veel richtingen van het middelbaar onderwijs beginnen 
in een hogeschool of universiteit. Maar die grote toegankelijkheid zorgt níét 



Deel III3 Het onbehagen in onze maatschappij (vervolg en slot) (elina margashvili) 24

voor meer studenten van allochtone afkomst. De doorstroming hapert. Ook op 
de arbeidsmarkt blijven niet-EU-burgers moeilijk aan de bak komen.

Is een job de beste manier om uit de armoede te raken?

MARX Dat een job bescherming biedt tegen armoede is feitelijk fout, want 4 
procent van de mensen met een baan leeft toch in armoede. Het gaat dan 
vooral over alleenstaande ouders, meestal vrouwen, die kinderen hebben en 
daarom deeltijds werken. Het probleem is dus dat je eerst een job moet vinden 
en dat is voor sommige bevolkingsgroepen, zoals migranten of 
laaggeschoolden, nog steeds niet makkelijk. Ondanks de economische groei en 
de vele nieuwe banen die er de laatste jaren bij zijn gekomen.

Hoe kunnen we die migranten en laaggeschoolden aan een baan helpen?

MARX We moeten zeker eens praten over onze laagste lonen. Die zijn te hoog. 
Zoals gezegd hebben weinig landen zo'n samengedrukte loonstructuur als 
België, maar we hebben geen segment van laagbetaalde arbeid, waar iemand 
pakweg 2000 euro bruto verdient voor een voltijdse baan. In andere landen 
kunnen net in dat segment migranten en laaggeschoolden aan de slag. In 
Nederland heeft 15 procent van de arbeidsbevolking een baan waar hij of zij 
tussen de 1600 en 2000 euro bruto verdient, in Duitsland zelfs 18 procent. En in 
België? Bij ons 4 procent. Zo'n job kan nochtans een opstapje zijn naar een 
beter betaalde baan, dankzij de ervaring die men opdoet en de sociale 
contacten. Ik zeg niet dat dit de wonderoplossing is, maar we zouden wel een 
verlaging van onze laagste lonen moeten overwegen als we iets willen doen 
aan de erbarmelijke positie van de migranten en mensen uit de armoede willen 
halen.

Moeten de werkloosheidsuitkeringen in de tijd worden beperkt om meer 
mensen aan het werk te krijgen?

MARX Het is een feit dat veel mensen vinden dat de werkloosheidsuitkeringen 
in de tijd moeten worden beperkt. Dan moet je dat ook bespreken, anders krijg 
je problemen met de legitimiteit van dat stelsel: zullen mensen daar aan willen 
blijven bijdragen? Maar of zo'n beperking in de tijd iedereen aan een job zal 
helpen? Natuurlijk niet. Het grote nadeel is dat mensen dan van de radar 
verdwijnen. Ze worden niet meer geactiveerd, nemen niet meer deel aan de 
samenleving. Willen we dat?

Wat wilt u?

MARX Minder mensen met een uitkering en zeker minder met een voltijdse 
uitkering, maar wél een hogere uitkering. Waarom telt Nederland veel minder 
armen dan België? Het grote verschil zit bij de niet-werkenden. Zij krijgen in 
Nederland een veel adequatere uitkering, omdat het daar ook over een kleinere 
groep gaat. En waarom is dat bij onze noorderburen een kleinere groep? Omdat
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daar veel meer mensen deeltijds en tegen een laag loon werken. En toch heeft 
Nederland ongeveer hetzelfde niveau van werkende armen als België. Maar als 
je daarover bij ons begint, krijg je onmiddellijk te maken met het discours van 
de sociale partners die beginnen te roepen dat het geen volwaardige banen 
zijn. En zo blijven we vastzitten in een heel ouderwets, achterhaald 
loopbaanconcept: alleen een voltijdse, stabiele baan is een volwaardige job. 
Gevolg is wel dat heel veel mensen bij ons van een uitkering moeten 
rondkomen. Als we niet bereid zijn om daar iets aan te doen, zullen nog meer 
mensen in de armoede worden geduwd.

De perceptie dat de échte rijken, de grote bedrijven en de multinationals de 
dans ontspringen, is ongetwijfeld juist.

Herverdelen we wel goed als 15 procent van onze bevolking nog steeds in 
armoede leeft? Je zou de vermogens zwaarder kunnen belasten en de 
multinationals dwingen hun fair deel aan belastingen te betalen.

MARX Vermogens worden in België al behoorlijk belast. We hebben de 
onroerende en roerende voorheffing, successierechten en registratierechten. 
Maar dat zijn transactiebelastingen die - laten we eerlijk zijn - vooral de 
middenklasse treffen. Tegelijkertijd worden huurinkomsten niet belast en dat is 
een bonus voor diezelfde middenklasse. Maar de perceptie dat de échte rijken, 
de grote bedrijven en de multinationals de dans ontspringen, is ongetwijfeld 
juist. We kennen geen meerwaardebelastingen zoals andere landen. Dat is ook 
een kritiek op België van de OESO, toch geen linkse denktank. We hebben nu 
wel de effectentaks, maar dat is een homeopathische belasting in vergelijking 
met de belastingen op arbeid en consumptie.

Heeft armoede alleen te maken met het inkomen?

MARX Armoede gaat niet alleen over het inkomen op zich, maar ook over wat 
mensen met dat inkomen kunnen doen. En vandaag kunnen arme mensen veel 
minder doen met hun geld dan vroeger. De huurprijzen zijn harder gestegen dan 
de inflatie en dus dan hun uitkeringen. Het is heel moeilijk om nog behoorlijke 
woningen te vinden die betaalbaar zijn. De armoede bij steuntrekkers is 
aantoonbaar toegenomen in vergelijking met twintig jaar geleden. De situatie 
van die mensen is in ons land echt heel penibel geworden, een welvaartsstaat 
onwaardig.

Zal de armoede ooit verdwijnen uit België, of moeten we er mee leren leven?

MARX Armoede zal binnen afzienbare tijd niet verdwijnen. Niet omdat het niet 
kan, wel omdat we het niet willen.


