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Samenvatting 

Dit document bestaat uit eigen nota’s van de lessen. Ik heb eerst de lessen in de aula gevolgd en heb 
dan telkens nog eens de les herbekeken om alles te proberen hebben. De structuur van de lessen die 
de professor telkens op Minerva zet, is hier soms, maar niet altijd in verwerkt wegens tijdgebrek. Leg 
deze ernaast tijdens het leren. 

 
Cultuur en maatschappijkritiek  
We starten meteen met een vraag: hoezo is er tegenwoordig een epidemie aan 
persoonlijkheidsstoornissen? Dit zijn eigenlijk identiteitsstoornissen en zouden eigenlijk bij 
ontwikkelingspsychologie moeten horen want identiteit is een ontwikkeling. Dus waarom kunnen zich 
hier stoornissen voordoen?  
 
Verschillende verklaringen/hypotheses: 

1. Toenemende medicalisering van de psychologie. Er is iets neurologische veranderd. Een virus 
die zorgt voor epidemie van persoonlijkheidsstoornissen, maar deze hypothese is vrij 
inplausibel  

2. Er is iets veranderd in onze omgeving waardoor een aantal mensen eindigen met een stoornis. 
Verband tussen omgevingsverandering en stoornissen.  
 

De prof wou hier meer over weten en is andere vakken gaan lezen: economie, antropologie, sociologie 
en filosofie. Hij viel van de ene verbazing naar de andere, want hij kon snel een verband leggen tussen 
maatschappelijke veranderingen en identiteitsstoornissen. Hij schreef een boek die wel wat 
weerklanken heeft gekregen, maar hij had wel door dat er iets verkeerd gaat op vlak van autoriteit. 

 
Meer info over het vak 
Dit vak is nieuw na een hervorming. Er worden geen slides gebruikt. Wel krijgen we een rode draad via 
Minerva over de les. 
 

Inhoud 
Er gaat een centrale redeneerlijn aanwezig zijn. Het examen zal uit open vragen bestaan. 
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Les 1 
Inleiding  
Valkuil bij het geven van kritiek op de maatschappij 
Het geven van kritiek op maatschappij gebeurd vanuit een ideologisch politieke invalshoek.  
 
Als we een krant openslaan of naar het nieuws kijken, dan horen we constant ideologische  
maatschappijkritiek. De ene politieke partij heeft commentaar op de andere omdat het niet goed 
verloopt volgens die ene partij ,…  
Dus dit vak geeft kritiek, maar het is hierbij niet de bedoeling dat dit vanuit een ideologie gebeurd. 
Maar aan de andere kant is het ook moeilijk om dit niet te doen. 
 
Vandaag is het zo dat als we wetenschappelijk gefundeerd kritiek formuleren, we onmiddellijk worden 
afgezet vanuit een ideologie. De manier dat dit gebeurd nu is door te zeggen dat iemand ‘links’ is of 
niet. Men doet geen moeite om te kijken of iets wetenschappelijk gefundeerd is. Dit is nochtans de 
bedoeling. Dit valkuil is constant aanwezig. We moeten dus ook een wetenschappelijk gefundeerde 
college hebben.  
 
Als we kijken naar de Engelse vertaling van de titel, zien we 2 benamingen 

- Critical theory  
- Critical psychology 

 
Element 1: Die 2 termen laten ons toe afstand te nemen van het ideologische valkuil. Want 
psychologie is een wetenschap dus die kunnen moeilijker aan de kant schuiven.  
Element 2: Kritische psychologie is ook kritisch tov zichzelf. Het gaat in 2 richtingen. We kunnen 
opmerkingen en bedenkingen gaan formuleren bij maatschappelijke evoluties, maar we kunnen ook 
bedenkingen/meta standpunt formuleren over hoe psychologie beoefend wordt.  

• Belangrijk hierbij: Meta standpunt: Een 3de punt waarbij je buiten iets kan staan (illusie, dit lukt 
nooit helemaal) waaruit je ga kijken. Vanuit 3de punt gaan we de vraag stellen hoe een aantal 
dingen verlopen. 

o Voorbeeld: wat is het verschil tussen links en rechts? Iedereen weet dit en kan tonen 
wat links of rechts is, maar dit hangt af van de positie waar je je bevindt. Ieders 3de 
punt is anders. Dus het onderscheid tussen beiden kan je enkel maken vanuit een 3de 
punt en die is persoonsgebonden.  
 

Wat bedoelen we met meta standpunt?  
Als we kijken naar etymologie van kritiek dan komen uit bij: 
Kritisch: het stellen van de vraag waarom iets zo is en niet anders. Heel vaak horen we op 
maatschappelijk vlak: “Er is geen alternatief” maar die zijn er altijd. Waarom weigeren we ze dan te 
zien? Zijn er misschien betere alternatieven? Beter voor wie of wat? Dat moeten we kunnen 
argumenteren 
 
Doel college: nadenken over maatschappelijk orde en in vraag stellen hoe dat een maatschappij of 
cultuur kan georganiseerd worden in functie van betere alternatieven. Zit is een zeer moeilijke vraag! 
Hier denken de mensen al heel lang over na (lees: Grieken)  
Er zijn 2 benaderingen: 

- Utilitarisme (Jeremy Bentham) 
Het zo grootst mogelijk geluk voor zoveel mogelijke mensen, het ‘ grootste geluksprincipe’. 

- Lust principe (Freud) 
Freuds (on)lustprincipe, als een psychologisch mechanisme dat op individueel niveau 
werkzaam is. 
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1. Jeremy Bentham 17de-18de eeuw 
 
Was een politieke filosoof van het VK. Hij werd bekend met dit idee: de maatschappij moet gericht zijn 
om het zo groots mogelijke geluk te installeren voor zoveel mogelijk mensen. Raar voor deze tijdperk 
 

2. Freud 
 
Richt zich op individu. Hij zal een bepaald motief naar voor schuiven op grond waarvan een individu 
functioneert: 

- Lust 
- Elk individu streeft zoveel mogelijk lust na en elk individu vermijdt zoveel mogelijk onlust. 

 
We zien een botsing tussen een opvatting die op maatschappelijk, collectief niveau gaat kijken een 
benadering vanuit een individueel niveau. Dit laatste is het principe die aan de basis ligt van 
behaviorisme  

• Voorbeeld: nastreven van individueel lust kan heel sterk ingaan op belang van een groep. We 
zijn allemaal pro groene energie, maar niemand wilt een windmolen in zijn tuin (= not in mie 
backyard syndroom) 
We zijn er allemaal voor, maar niet als e het zelf moeten doen 

• Voorbeeld: Iets wat goed uitkomt voor groep, maar ten koste gaat van een individu. 
Verkeersplannen in een stad.  
 

De huidige invulling van utilitarisme  
Berust op rationeel calculus model (= berekening dat we kunnen maken). Dit zorgt wel voor ethische 
problemen  

• Voorbeeld: we hebben een heel goed zorgsysteem. MAAR komt heel sterk onder druk te staan 
omdat het duur wordt. Waar worden hoogste medische kosten gemaakt? In ons laatste 
levensjaar! Veel uitkomsten en weinig inkomsten. Volgens sommigen is dit het niet waard, 
want die mensen zijn aan het einde van hun leven. Het utilitarisme stelt dat we dit niet 
moeten doe. Ze zullen toch sterven  
=> ethische moeilijkheden! 
 

Het onbehagen in het cultuur/maatschappij (1930) 
 
Freud’s idee van het (on)lustprincipe als psychologisch mechanisme dat op individueel niveau 
werkzaam is, brengt ons bij een centraal uitgangsidee betreffende de verhouding tussen individu en 
maatschappij/cultuur, zoals neergeschreven door Freud in zijn boek: “Het onbehagen in het 
cultuur/maatschappij”  Er zitten enkele belangrijke ideeën in dat boek. 
 
Verwachtingen boek: Freud zal kritiek hebben op het victoriaanse maatschappij. Dit was een 
maatschappij die heel repressief was op seksueel vlak en daardoor ontstonden neurosen. De 
maatschappij was de oorzaak van psychische stoornissen. 
 
De overtuiging dat een maatschappij psychisch ziekmakend kan zijn, is niet nieuw. In 1869 beschreef 
Beard (Amerikaanse neuroloog) de neurasthenie. Dit is een aandoening waarvan de oorzaak in de 
overbelasting van het zenuwstelsel lag ten gevolge van het toenmalige ‘moderne’ leven. De 
neurasthenie-epidemie verdween midden vorige eeuw en is vandaag vervangen door een depressie-
epidemie (naast CVS, burn-out,…), met dezelfde redenering. (zie Trudy Dehue, De depressie-
epidemie). 
 
Freud stelt helemaal andere ideeën naar voor 
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Centraal idee boek: individu moet een stuk van zijn/haar bevredigingen inleveren ten voordele van 
maatschappelijke vooruitgang, maar het gevolg hiervan is dat er een onbehagen ontstaat want 
niemand levert graag toe. Een dergelijke inlevering is noodzakelijk, want als iedereen zijn goesting 
doet, dan krijgen we geen vooruitgang, maar wel een maatschappij zoals Hobbes beschreef: oorlog 
van allen tegen allen; Homo homini lupus est. Zijn oplossing hiervoor was een door het volk gekozen 
dictator, een ‘Leviathan’  
 
Thomas Hobbes (TUSSENSTUK) 
Er waren veel burgeroorlogen in zijn tijd die ook religieus zijn. (Zie Syrië nu). Hij maakte hier een 
politieke theorie over om een einde te stellen. Ook Hobbes gaat ook uit van negatief mensbeeld.  
 
Homo homini lupus est = De mens is een wolf voor andere mens. 
 
Als je de mens zijn gang laat gaan, krijg je constante oorlogen en dat moet men tegenhouden en voor 
Hobbes kan dit enkel door zeer sterk centraal gezag door 1 figuur. Dit noemt men een ‘Soeverein (?) 
of een ‘leviathan’. Leviathan is ook de titel van zijn boek. 
 
Paradox: De leviathan moet door volk uitgekozen worden en dan krijgt die alle macht om dingen uit te 
voeren in het voordeel van het volk. Wanneer hij voor zijn eigen voordelen zijn macht gebruikt moet 
die afgezet worden. Belangrijk is dat hij een pleidooien houdt voor te scheiding tussen staat en kerk. 
Er komt anders te veel oorlog bij kijken. Heeft nu nog steeds een grote invloed op maatschappij 
 
Freud had dus een bepaald negatief mensbeeld: het individu is een wezen dat gedreven wordt door 
driften en die moeten heel sterk ingeperkt worden. Dit kan té streng verlopen (victoriaanse tijd), maar 
het is wel nodig. Dit is een vrij klassiek mensbeeld die aansluit bij het Christendom. Men gaat ervan uit 
dat mensen oorspronkelijk slecht is en tot het goede gedwongen moet worden. 
 
Zijn idee van het onbehagen is fout alsook de verwachting dat de maatschappij enkel negatief is. Freud 
stelt ook dat er een inperking nodig is en ook dit is eerder fout. Als we naar de problemen van nu 
kijken, kunnen we stellen dat deze eerder het gevolg zijn van een gebrek aan inperking. Je kan zeggen 
dat alles wat vroeger verboden was vandaag verplicht is en dat maakt ons ook niet altijd gelukkig. 
 
We kunnen ons wel laten inspireren door zijn boek en stellingen, maar we kunnen het niet volledig 
overnemen. 
 
Een idee vanuit Freud zijn boek: er is op de ene of andere manier een soort cultuur vijandigheid 
aanwezig tegen eigen cultuur! Die cultuurvijandigheid kan je illustreren adhv 2 belangrijke illusie die je 
in elke tijd terugvindt:  

- Illusie 1: we hebben een slechte maatschappij nu, maar de toekomst zal een paradijs brengen 
en ons een ideale maatschappij brengen. Dit is fout want het was vroeger niet beter en we 
kunnen toch niet terugkeren. 

- Illusie 2: vroeger was het veel beter 
 

Een combinatie van de 2 noemt men het conservatisme. Hier gaat men ervan uit dat het later wel 
beter zal worden als het weer terug wordt als vroeger. De ideale toekomst ligt in het verleden. 
(conservatisme: ‘een verlangen dat alles blijft zoals het nooit geweest is’, Benno Barnard). 
 
Dat idee dat het vroeger beter was is zo oud als de straat en is er altijd al geweest: 

- Vergillius, Latijnse dichter, schreef 2 bekende boeken Bucolica en Georgica.  
Hier beschrijft hij het perfecte landelijke leven waar alles vrij, perfect, gelukkig is in 
tegenstelling tot het chaotische leven in Rome dat alleen maar een bron van verderf is. (2000 
jaar geleden).  
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- Renaissance: het idee dat het verstedelijkte milieu alleen maar zorgt voor normvervaging, 
misdadigheid, … en het goeie vind je op het platteland waar mensen nog in overeenstemming 
in de natuur leven. Rousseau brengt dit naar boven: 

• “De nobele wilde” die in overeenstemming met de natuur leven. 

• Dit beeld is verschillend van Freud en Hobbes hun mensbeeld. Rousseau zegt dat de 
mens vertrekt van oorspronkelijk goed en dan wordt die slecht gemaakt door de 
omgeving en bij Freud en Hobbes vertrekt de mens als slecht en wordt die goed 
gemaakt.  

- Tolkien, de schrijver van de trilogie van Lord of the Rings, was ten volle van het idee tegen de 
verstedelijking te zijn overtuigd. Vandaar dat je the hobbits ook in een landelijke, mooie 
omgeving ziet en de vijanden in een omgeving plaats waar ze ijzer aan het smeden zijn, … 
 

Wat is er nu waar van deze illusies? 
Illusie 2: Vroeger was het helemaal niet beter. We hebben op alle vlakken vooruitgang geboekt.  
Illusie 1: Deze illusie heeft een narratieve structuur dat we kunnen terugvinden als we naar de 
verschillende versies van deze uitspraak gaan kijken. 

- Religieuze versie: het leven op aarde is een tijdelijk gegeven waar we zo deugdzaam mogelijk 
ons leven moeten leiden en dan zullen we als we geluk hebben, in het paradijs toekomen. Er 
gaat ook nog een Apocalyps voor aan dit. Dit is het einde ter tijden, waar Jezus terugkomt en 
onderscheidt maakt tussen de goeden en de slechten. 
Mensen moeten tijdens het leven vooral afzien om nadien beloont te worden 
(oorspronkelijke bijbel) 

- Communisme: gaat ervan uit dat het kapitalisme volledig in elkaar zal storten (=de creatieve 
destructie) en pas daarna komt het paradijs van de proletariër. Je moet dus eerst even afzien  
(bijbels van het communisme) 

- Hedendaagse visie: neoliberale. Heeft het idee van de creatieve destructie overgenomen. Er 
moet een vernietiging van het maatschappelijke komen voordat er een paradijs volgt, in dit 
geval het paradijs van de ondernemer. (bijbel van …) 

 
Zo een aantrekkelijke illusie is dit niet, want het gaat telkens om lijden.  
 
Apocrief verhaal (men weet niet of het waar is) over Freud  
Freud werd door Salvator Dali bezocht en hij wou Freud overtuigen van het communisme. Hij zegt dat 
het eerst een ellendige periode zal worden, maar nadien zal er een veel betere maatschappij komen 
voor iedereen. Freud zegt: ‘Het eerste geloof ik, het andere niet.’ 
 
Er is dus wel duidelijk altijd al een cultuurvijandigheid aanwezig geweest.  
 
Als we dit gaan vertalen naar de hedendaagse opvattingen dan kunnen we dat het best terugvinden in 
het ‘doemdenken’ beweging die ervan uit gaat dat onze maatschappij de verkeerde richting uitgaat en 
dat we op weg zijn naar onze ondergang. Daar tegenover is er wel een andere intellectuele beweging: 
‘het vooruitgangsoptimisme’ met tegenovergestelde bedenkingen.  
 
Als je in de pers kijkt, naar succesboeken kijk, … dan kan je zeggen dat het doemdenken overheerst. Je 
ziet het ook in tv-series, waar er distopische einden zijn bij elk verhaal. Het optimisme is bijna weg. 
Veel mensen denken zo: “met mij gaat het goed, maat met de wereld gaat het slecht” 
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Argumenten voor illusies 
We mogen niet in de valkuil trappen en we moeten proberen om wetenschappelijke argumenten te 
zoeken om stellingen te onderbouwen.  
 
We gaan de verkeerde richting uit met onze maatschappij 
 
Sociologie: Epidemiologie = men gaat nakijken welke ziektes, sociale afwijkingen er meer of minder 
voorkomen. 2 belangrijke figuren hierbinnen zijn Wilkinson & Pickett. 
 
De methodologie naar onderzoek naar de kwaliteit van de maatschappij.  
Vandaag wordt de kwaliteit van de maatschappij vaak onderzocht op grond van onderzoek naar geluk, 
maar de prof vindt dit heel dun qua onderzoek want geluk is zeer moeilijk operationaliseerbaar. Vaak 
wordt het onderzocht via zelfbeoordelingsvragenlijsten en die zijn niet betrouwbaar wegens sociale 
wenselijkheid. Dit is een slechte manier om de kwaliteit van de maatschappij te meten, laat staan de 
evolutie van de maatschappij te meten 
 
Binnen de tak van de sociologie hebben ze er een heel operationeel denkkader voor ontwikkelt. Men 
gaat dit meten aan de hand van psychosociale gezondheidsindicatoren. Voorbeelden: aantal 
zelfmoorden, aantal geregistreerd huishoudelijk geweld, aantal mensen in gevangenissen, aantal 
tienerzwangerschappen, … als deze hoog liggen, dan leven we in een vrij gevaarlijke maatschappij. Op 
grond van deze indicatoren kan je een evolutie zien. 
Probleem met indicatoren: Hoe kan je die cijfers vastkrijgen? Je moet werken met steekproeven, …  
 
Wilkinson en Pickett hebben een oplossing voor bovenstaand probleem: ze zeggen dat je die gegevens 
niet meer moet opzoeken. Ze worden verzameld door de EU en ze worden per lang bij gehouden, op 
dezelfde manier gemeten en ze worden al een aantal jaar gemeten, …  
Ze hebben die bekeken en ze vonden een goudmijn! Nu die cijfers worden nog maar vrij recent 
bijgehouden. Wat blijkt als je die cijfers bekijkt, is dat de kwaliteit er wel wat op verslechterd. Als we 
vergelijken met andere landen dan zien we dat België er vrij goed voor staat. VK doen het, het slechtst 
en de Scandinavische landen doen het, het best.  
 
Hoe komt het dat we niet in staat zijn om ons paradijs te bewaren?  
Wetenschappelijk gezien doen we nauwelijks uitspraak over causaliteit want die zijn gevaarlijk. We 
werken met correlaties.  
 
Welke factor correleert het meest met andere factoren?  
We hebben een 11tal indicatoren en daarmee gaan we statistische gaan spelen. We gaan de 
variabelen in een matrix plaatsen en dan altijd 1 als onafhankelijke en de andere als een afhankelijke 
variabele plaatsen. We gaan kijken of ze een effect op elkaar hebben en dan ook kijken welke 
samenhangen. Resultaten: alles gaat met alles samen.  
MAAR in het onderzoek van Wilkinson en Pickett is er 1 variabele die er bovenuit steekt: toename 
inkomens ongelijkheid. Als we een kloof krijg tussen de bovenklasse en onderklasse, dan zien we dat 
die maatschappij erop achteruitgaat, zoals in het VK gebeurt. 
 
Ze hebben een simpel boek uitgebracht met deze bevindingen en dit had een grote impact. Er kwam 
heel veel kritiek vanuit de politiek omdat op de ogenblik er een politiek aan de macht is die deze 
ongelijkheid laat toenemen. Voor elke kritiek hadden ze een wetenschappelijke weerlegging. Je ziet 
hier hoe een wetenschappelijke bevinding een ideologische knuppel in een hok gooit en er hier 
aanvallen komen vanuit de ideologische hoek die zeggen dat het onzin is, etc. 
 
Dit is een argument voor het doemdenken. Als we zo verder doen dan gaan we dezelfde richting als 
Groot-Brittannië uitgaan. 
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We gaan nu wat ruimer kijken en niet enkel naar wetenschappelijk onderzoek. We gaan kijken naar 
het achterliggend vertoog die die negatieve visie verwoord.   
Hier zijn verschillende auteurs van belang die tonen hoe sterk dit denken in onze maatschappij 
aanwezig is: 
 

- John Gray 
- Michel Houellebecq: zet cultuur en maatschappij pessimisme sterk op de kaart adhv zijn 

boeken. Niet zeer wetenschappelijk onderbouw 
- Naomi Klein: spreekt over economie, klimaat, … die bijdragen aan de ondergang van de 

maatschappij. 
- Philipp Blom: zal op genuanceerde manier en op basis van wetenschappelijke argumenten een 

beeld aanbieden over waar we ons nu bevinden. Zowel positieve als negatieve bevindingen zal 
aanbieden. 

 
Gevaarlijk neveneffect van het doemdenken: cultuurpessimisme zoekt een externe vijand en kan 
daardoor maatschappelijk explosieve situaties creëren. Zie Der Untergang des Abendlandes (1922) van 
Oswald Spengler en de huidige heropleving van dergelijke ideeën binnen een altijd heikel debat over 
‘identiteit’.  Aldus creatie van een zondebok – zie René Girard  – het weze een etnische groep (Joden, 
Arabieren), een professionele groep (bankiers), een categorie (50plussers, werklozen, langdurig 
zieken, vluchtelingen), die vervolgens aangepakt (‘geactiveerd’, ‘geresponsabiliseerd’, ‘gepushbacked’) 
moet worden. 
 
De toekomst zal ons een paradijs brengen (vooruitgangsoptimisme  doemdenkers)  
 
Hier zijn veel minder aanhangers van. Er zijn wel boeken, maar ze krijgen veel minder aandacht in de 
pers en het is minder aanwezig in ons denken. Ook dit idee kunnen we wetenschappelijk 
onderbouwen. Het is niet OF het ene OF het andere, want we kunnen tegenovergestelde ideeën 
beiden wetenschappelijk onderbouwen. 
 
Argument 1: Onze gezondheid  
We zijn nog nooit zo lang gezond geweest. Onze levensduur en ook onze kwaliteit neemt toe. Een van 
de grote problemen kennen we niet meer namelijk: hongersnood (lees: in Europa, niet in Afrika) 
 
2010: 1 miljoen mensen zijn er gestorven aan hongersnood, 3 miljoen mensen sterven aan obesitas. 
 
Argument 2: Het onderwijs 
We zijn nog nooit zo hoog opgeleid geweest als nu.  
 
18e eeuw: Kant pleit voor een aantal ideeën. Op dat moment dat hij dit doen kunnen minder dan 20% 
van de mensen lezen. Vandaag hebben we meer mensen die een hoger onderwijs achter de rug 
hebben dan mensen die dit niet hebben 
 
Argument 3: Technologie en communicatie 
De technologie heeft tot gevolg dat we bijna geen … werk meer moeten doen zoals vroeger. We zien 
dit aan de verpakking van meel, cement, … dat waren vroeger zakken van 60 KG. Nu zijn het zakken 
van 25 KG. Die worden nu met voertuigen weg gebracht. 
 
Argument 4: Geweld 
Huidige gevoel: extreem gevoel van onveiligheid. Militairen, bewakingen, … op straat. Iedereen vreest 
voor geweld.  
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2010: 7700 doden door terrorisme waarvan meer dan 700 buiten West-Europa. Een auto is het 
gevaarlijkst voor onze fysieke integriteit. Er zijn meer aanslagen geweest in de jaren 70’ en 80’ door 
westerse mensen dan dat er nu zijn. Groot verschil tussen ons gevoel en de realiteit. 
 
Sociale angst is een variabele waar we veel betrouwbare cijfers van hebben. Die neemt alleen maar 
toe, terwijl we in de realiteit 1 van de meest veilige samenlevingen ooit hebben. Het wordt sterk 
uitvergroot in de media. 

• Voorbeeld: vrouwengeweld. Door de media hebben we het idee dat dit sterk verhoogd is. Het 
is best mogelijke dat incidenteel geweld is toegenomen, maar dat stelt niets voor in 
vergelijking met de daling van het structureel geweld tegenover de vrouwen. Dit is ongeveer 
verdwenen. 

• Voorbeeld van structureel geweld: 80% studenten jongens, 20% meisjes want ze kregen de 
kansen niet zoals mannen ze kregen 
 

Norbert Elias 
Heeft boek geschreven waarbij hij beschavingen heeft bestudeerd op vlak van geweld binnen West-
Europa. Dit heeft hij heel pragmatische gedaan. Hij gaat kijken naar de omgangsvormen binnen het 
sociaal verkeer 
Samengevat: vanaf 1500 tot nu is er een daling op vlak van geweld door veranderingen in de 
beschaving die ervoor zorgen dat mensen zich anders gaan gedragen. Dit komt door de interiorisatie 
(?). die normen en waarden die opgelegd worden die worden geïnterioriseerd en die gaan deel uit 
maken van de identiteit. 
 
Tot voor de 2de WO was het heel normaal dat elke jongen/puber rondliep met een mes om zich te 
beschermen. Dit is nu ondenkbaar.  
Messen worden gewoon gebruikt als bestek. Nu zijn messen aan tafel heel lang zonder punt geweest 
en het is nog maar recent dat messen terug met punt aan tafel komen. Elias zou hier zijn bedenkingen 
bij hebben. Die is dus iets dat in de cultuur reëel is veranderd. 
Elias: “onze maatschappij wordt dus steeds minder gewelddadig.” 
 
Steven Pinker 
Heeft hetzelfde fenomeen bestudeerd zoals Elias en beargumenteerd dezelfde stelling, namelijk dat 
we minder gewelddadig worden. Hij stelt ook dat er een toename is naar intolerantie. Er is dus minder 
geweld, maar het geweld dat dan optreedt wordt uitvergroot. 

• Voorbeeld: vroeger werd er vaak op de speelplaats gevochten tussen kinderen en daar werd 
weinig op gezegd. Als er nu geweld optreedt springen de ouders en deskundigen zich erop. 

Als we ruimer gaan kijken kunnen we kijken naar het boek van Rutger Bregman. Geschiedenis van de 
vooruitgang. Hij brengt een positief verhaal over onze cultuur en maatschappij. 
 
Welk illusie klopt? 
Beiden stellingen hebben een wetenschappelijk onderbouwende argumenten. Het antwoord is vrij 
simpel.  

- De groep van het vooruitgangsoptimisme maken een vergelijking op een grotere historische 
schaal en op dat vlak hebben ze VOLLEDIG gelijk.  

- De groep van de doemdenkers vergelijken op een kortere tijd. Als je naar de verschillende 
variabelen kijkt die werden gebruikt om dit idee wetenschappelijk te onderbouwen, dan zien 
we dat ze de vergelijking soms doen over een tijd van nog geen 15 jaar en daar zien we een 
achteruitgang 
 

Antwoord van de optimisten op de constataties van de doemdenkers: ze hebben een hoopvolle 
verwachting dat de wetenschap een antwoord zal kunnen bieden in de toekomst. 
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Ze hebben dus alle 2 gelijk, maar elk op een andere tijdsschaal. Als we 1 ding weten over de toekomst 
is dat voorspellingen nooit uitkomen ook al zijn ze wetenschappelijk onderbouwd. Het meest zinvolle 
antwoord is dus dat we helemaal niet weten wat de toekomst brengt. Misschien moet men de focus 
leggen op het heden.  
 
Stelling van de professor: “Mijn stelling in deze colleges sluit aan bij Freud: élke maatschappij 
veroorzaakt onvermijdelijk een mate van onbehagen, en dat heeft deels te maken met die 
maatschappij, maar deels ook met het wezen van de mens zelf (zie deel III).” 
 
Deze 2 opvattingen zijn niet hedendaags.  
We kunnen een kijkje nemen naar de vorige periodes en hoe het daar gelopen is. 
 
Das Unbehagen in der Kultur (Freud 1930) 
Belangrijke periode! Het is een periode waar er een algemeen pessimisme aanwezig was: 
 
Duitsland had WO1 verloren, het verdrag van Versailles verplichte hun tot herstelbetalingen waardoor 
ze economische problemen hadden. Terzelfdertijd beperkt de economische crisis zich niet alleen tot in 
Duitsland, maar er kwam een beurscrash en dus kwam heel de wereld in de problemen. Veel redenen 
om niet zo positief te denken over de toekomst en we kunnen tot op zeker hoogte dit vergelijken met 
onze tijd nu.  
 
In deze periode zien we een typisch fenomeen opduiken (duikt nu terug op). Dit fenomeen kunnen we 
vasthaken aan 1 auteur en aan 1 boek. 
 
Oswald Spengler  
Der Untergang des Abendlandes (= metaforische benaming voor Europa)// de ondergang van Europa 
 
Dit is niet de oorzaak van dit fenomeen! Ze drijven gewoon op dat tijdsklimaat.  
 
Centrale ideeën: hij beschouwt culturen als een soort levend organisme dat een kindertijd doormaakt, 
volwassen wordt, oud wordt, ziek wordt en ook uitsterft. Europa zit in de fase van ziekte, ondergang 
en sterven.  
Als je ze zo een boek publiceert in tijden dat het slecht gaat dan zien mensen een bevestigingen van 
het feit dat het slecht gaat. Dit boek wordt opgepakt door politieke partijen en door bewegingen die 
vinden dat deze ondergang tegengehouden kan worden en dat die bevorderd wordt daar een aantal 
negatieve invloeden van buitenaf. 
 
“Kultur” heeft ook een betekenis van identiteit. Het is dus ook een ondergang van de culturele 
identiteit. Al die ideeën werden dus door het nationaal nationalisme overgenomen. Hielden een sterk 
pleidooien voor de Europese, mannelijke cultuur en inbrenging van vreemde rassen is hier een 
bedreiging van. Er komen maatregelen om die cultuur te beschermen tegen deze bedreigingen. 
 
Effect cultuurpessimisme: op zoek gaan naar de externe oorzaak die niet staat bij Spengler want 
volgens hem heeft het een interne oorzaak. Je krijgt de creatie van een vijandsbeeld en het beeld van 
een groep mensen die een cultuur om zeep helpen. Er is een creatie van een zondebok = externe 
oorzaak. 2x winst:  
 
 

- “Ik heb er niets mee te maken, ik ben er een slachtoffer van” 
- “Oorzaak ligt bij een ander en ik kan het daar gaan bestrijden.” Die groep moet geëlimineerd 

worden en dan zal alles weer beter gaan (//samenleving nu lees: moslims).  
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Afhankelijk van eigen kant ga je anderen de schuld geven. 
Links: schuld ligt bij de bankiers 
Rechts: schuld ligt bij vreemdelingen 
 
Je ziet overal hetzelfde mechanisme: men gaat op zoek naar een externe vijand/oorzaak voor een 
betere maatschappij of cultuur en wij hebben er niets mee te maken, we zijn enkel slachtoffer. Deze 
redenering zagen we in de jaren 30’ (Nazi Duitsland) 
 
René Girard 
Franse antropoloog die naar Amerika is gegaan en daar prof is geworden.  
 
Heeft het zondebok mechanisme beschreven. Het was al een bekend mechanisme die vanuit de 
Joodse godsdienst komt. Er was vroeger een jaarlijkse traditie waar ze een bok gingen beladen met 
zondes en dan werd het dier de woestijn gejaagd en moest die maar gaan afzien. Op die manier 
werden de mensen hun zondes weggeworpen. Dit is nu cultureel en politiek vertaald. Als je de 
politieke geschiedenis bekijkt kan je zien hoe politiekers in tijden van crisis de aandacht gingen 
verschuiven naar een externe oorzaak. 

• Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk en Margaret Thatchner. Zij heeft een zeer ingrijpende sociale 
verandering doorgevoerd tegen verschillende mensen en de burgers komen in opstand. Om 
de aandacht te verschuiven start ze een oorlog met Argentinië en de binnenlandse problemen 
werden vergeten door de burgers. De aandacht werd verschoven naar een extern probleem. 

 
We kunnen dit terugkoppelen naar Freud. Hij stelt dat het een intern onbehagen is binnen het 
individu. Dat intern onbehagen gaan we vaak oplossen door het buiten ons te leggen, terwijl het in de 
1ste instantie een intern probleem was. 
 
Gemeenschappelijk element tussen 2 visies 
Beide visies gaan uit van een impliciet idee die aanwezig is hun redenering zonde dat het duidelijk is.  
Idee: er bestaat een perfecte maatschappij. In het ene geval zijn we ze kwijt en in het andere geval is 
die onderweg.  
 
 Stelling: elke maatschappij veroorzaakt een mate van onbehagen. (Rode draad doorheen colleges)  
Onbehagen heeft met 2 dingen te maken: 

- Maatschappij: elke maatschappij schuift een ideaal mensbeeld naar voor. Als we kijken naar 
de concrete maatschappij is er wel niemand die daaraan voldoet. Er is een spanningsveld 
tussen het ideaal en wat het individu eigenlijk is en dat zorgt voor een structureel onbehagen. 

- Ons, individu: in het individu zelf is er een onbehagen intrinsiek aanwezig. Dit heeft te maken 
met het feit dat de mens een verdeeld wezen is en dat is hetgeen dat zorgt voor het 
onbehagen. 

• Voorbeeld: we maken dit elke ochtend mee voor de spiegel in de badkamer. Je kijkt in 
de spiegel en je bent NOOIT tevreden met wat je ziet en je krijgt een spanningsveld 
tussen wat je wilt zien en wat je ziet.  
Er wordt een dialoog opgestart met onszelf en die loopt heel de dag door en die is 
altijd evaluerend Dit zorgt voor een onbehagen. 
 
 

 
Maatschappijen zijn natuurlijk wel heel verschillend. Er worden overal verschillende idealen naar voor 
gebracht. Als een maatschappij een ideaal vooropstelt dan betekent dat, dat elke maatschappij ook 
haar afwijkingen zal installeren. Je kan enkel afwijkingen hebben in functie van een ideaal. 
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- Victoriaans tijdperk: Er was een burgerlijk ideaal waar lichamelijkheid en seksualiteit verboden 
was. De installatie van dat ideaal zorgde voor het effect dat de afwijkingen te maken hebben 
met seksuele frustratie. We krijgen dan neuroses, hysterie, … 

- Nu, millenniums: seksualiteit is helemaal niet meer verboden. Nu zijn er relationele 
problemen. Het ideaal heeft nu te maken met het feit dat iedereen succesvol moet zijn op 
vlak van het professionele, lichamelijke, studies, likes krijgen op sociale media, … We krijgen 
nu ook andere stoornissen: crisissen op de leeftijd van 35 ipv hysterie of neurose vroeger.  

 Andere maatschappij = andere afwijkingen 
 
Identiteit 
We hebben het al eens gehad over identiteit en veranderingen hierbij. Er is een toename van 
identiteitsstoornissen. Onze identiteit is radicaal anders dan die van 40 jaar geleden. Die verandering 
kan je vrij goed afmetingen adhv veranderingen van bepaalde normen en waarden want die bepaald 
bepaalde sociale verhoudingen. Die verhoudingen tov anderen leren we!  
 
Binnen de identiteit van 40 jaar geleden lag er een accent op een verplichte solidariteit met een 
mengeling van Christendom en humanisme op de achtergrond. 
Vandaag is het eerder “greed is good” = ”hebzucht is goed”. Want dat is de manier dat de economie 
vooruitgaat. Mensen die dit niet volgen zijn old-school mensen en zijn een uitstervend ras.  
 
40 jaar geleden werd men opgevoed met een verplichting tot bescheidenheid en men mocht zichzelf 
niet profileren. Mensen die nu zichzelf niet meer voorschuiven daar is nu iets mis mee.  

• De prof merkt de effecten hiervan op CV’s. 40 jaar geleden zou niemand bij taalkennis 
geschreven hebben ‘zeer goed’. Het was allemaal gemiddeld terwijl ze het eigenlijk wel goed 
konden. Nu wordt vaak gezegd dat ze alles perfect kunnen, maar in realiteit is dat niet altijd 
zo. 
 

Centrale redeneerlijn van de lessen 
Men zal vertrekken uit iets dat redelijk axiomatisch is. Dit is een stelling waaruit je vertrekt en waarbij 
je op grond van het gebruik ervan kan aantonen dat hij bruikbaar is als axioma. 
 
Axioma van deze lessen: er is een fundamenteel onbehagen in de mens zelf onafhankelijk van de 
kwaliteit van de samenleving waarin hij leeft. Je kan dus nooit het onbehagen volledig wegkrijgen. 
Maatschappij heeft er wel een sterke invloed op. Het kan door een maatschappij veel groter of veel 
kleiner zijn.  
 
Dit is een kwantitatief criterium, maar ook een inhoudelijk criterium. Het onbehagen dat we als 
individu of groep zullen voelen zal een inhoudelijke klove worden afhankelijke van de maatschappij.  

• Voorbeeld Victoriaanse tijdperk: ze gaven als inhoudelijk van het onbehagen een seksuele 
kleur. Dit is nu niet meer het geval. Kleur is nu meer relationeel. Het wordt nu echt moeilijk 
een langdurige relatie op te bouwen en dat is niet omdat wij zijn veranderd, maar onze 
maatschappij en omgeving zijn eerst veranderd en dat heeft een effect op ons. 

 
We zijn wel geneigd om ons onbehagen te projecteren op de buitenwereld//zondebok mechanisme. 
We kunnen onze handen in onschuld wassen en er niet veel mee te maken zullen hebben. We gaan 
dus ook geen inspanning doen om te veranderen. Nu klagen we constant over ‘het systeem’. Wat is 
het systeem? Daar kunnen we wel nooit een klaar antwoord op geven.  Dit is een te gemakkelijke 
oplossing die maakt dat wij ons geen vragen meer moeten stellen. 
 
1. Het onbehagen zit in ons 
2. Het kan groter of kleiner zijn afhankelijk van onze omgeving 
3. Het kan een kleur krijgen afhankelijk van de omgeving 
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4. We zijn geneigd om ons onbehagen te projecteren op de buitenwereld. 
 

Hoe gaan we die redenering ontwikkelen? 
 5 delen die we aan bod gaan laten komen tijdens de colleges: 
 
Deel 1: we gaan ons afvragen wat we kunnen begrijpen vanuit een maatschappij of cultuur. 
Bijkomende vraag: hoe oefenen deze een effect op ons. 
Deel 2: hoe ontwikkelt de identiteit zich in verhouding tot het maatschappelijke en hoe zijn die 
verandert? 
Deel 3: welke vertogen, overtuigingen zijn er vandaag dominant en hoe geven die vorm aan dat 
onbehagen? 
Deel 4: welke stoornissen/afwijkingen hebben wij vandaag en wat is het verband met de 
maatschappelijke omgeving? 
Deel 5: wat is de plaats en de functie van de psychologie als wetenschap en als toepassing in ons 
maatschappelijk veld? Is psychologie goed of slecht in de maatschappij? 
 

• Voorbeeld: het wordt duidelijk dat het Vlaams onderwijs er niet in slaagt om mensen van niet-
Vlaamse origine een sociale mobiliteit te bieden. Dit is vreemd in vergelijking met andere 
landen rondom ons die dit wel kunnen. 1 van de pijnlijke hypotheses is dat de 
schoolpsychologie daar een rol in speelt. Schoolpsychologen gaat die kinderen wegsturen 
naar een lagere opleiding. 
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Les 2  
Hoofdstuk 1: Cultuur en maatschappij 
 
Wat is maatschappij en wat is cultuur?  
 
Vaak gebruiken we deze woorden in een negatieve context: het systeem werkt niet meer, het systeem 
is om zeep, … maar we hebben geen antwoord op wat we begrijpen we onder het systeem. We 
moeten proberen dit te operationaliseren aangezien we er kritiek op zullen geven in dit vak. Belangrijk 
om te weten is dat er onderscheid kan gemaakt worden tussen maatschappij en cultuur. 

 

Maatschappij  
Er zijn 3 ingangen om te kunnen nadenken over maatschappij 

- Wijze waarop dat goederen en diensten uitgewisseld worden 
- Autoriteit die aanwezig is 
- Inhoudelijke regeling van relatie tussen mensen 

 
Deze 3 ingangen hangen nauw samen! 

• Voorbeeld: Een les typeert een bepaalde verhouding. Een persoon die een verhaal vertelt en 
een groep die luistert. Dit veronderstelt een bepaalde autoriteit anders zouden de mensen 
niet luisteren en dat kan enkel via een inbedding waar we nauwelijks bij stil staan. Die 
inbedding bepaalt hoe alles functioneert 
 

1. Wijze waarop een maatschappij zorgt voor uitwisseling goederen en diensten 
 
We kunnen hierbij denken aan economie. Dit gaat voornamelijk over uitwisseling van goederen. De 
etymologie hiervan: 
Oicos: huis in de betekenis van thuis. Economie is huishoudkunde. Uitwisseling gebeurd tussen 
verschillende huishoudens. Uitwisseling is ruimer dan huidige reductie van economie: uitwisseling van 
huizen, diensten, goederen, ... 
 
Antropologische kijk  
De maatschappij kan goed getypeerd worden in functie van uitwisselingen  

 
Marcel Mauss 
Grondlegger: sociologie en antropologie 
Hij is de eerste persoon die het bovenstaande naar voren schuift.  
Hij schrijft een boek: “Essai sur le don”.  

 
Die uitwisseling is bepalend voor onze identiteit. Als uitwisselingen in een maatschappij economisch 
gedefinieerd worden, dan worden we een consument of een cliënt en dan verdwijnen er een aantal 
andere identiteit. Dit is niet FOUT.  
Dit kan een effect zijn van een organisatie en er is dus een mogelijkheid om het op een bepaald 
andere manier te bekijken. 

• Voorbeeld: Identiteit als student is zeer veranderd op 15 jaar tijd. In onze huidige 
maatschappij wordt alles vanuit een economische uitwisseling bekeken. Unief is kennisbedrijf 
geworden, psychiatrische instelling is zorgbedrijf geworden, … de nadruk ligt op bedrijf. We 
zijn geen studenten, maar cliënten. Onze inschrijving aan unief is een contract en in ruil 
krijgen we educatie en een diploma en dit betekent dat we elkaar kunnen vervolgen wegens 
contactbreuk. Studenten kunnen examenresultaten betwisten voor de rechtbank. Volgende 
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stap is dat we bi de argumenten die aangehaald zullen worden voor een rechter om die klacht 
waar te maken, we zullen beginnen spreken over procedurefout.  

 
Dit is een effect van een maatschappelijke evolutie dat de verhouding tussen mensen zal definiëren. 
Zorgbedrijf: vroeger patiënten, nu cliënten die zorg inkopen. Ook dit is een andere verhouding.  
 
Deze goederen en diensten werden oorspronkelijk uitgewisseld binnen familiale structuren. Dat begint 
bij de clans structuren dan gaat het naar ruimere familie en ondertussen hebben we de 
samenlevingscontracten. Daarbij aansluitende hebben we de bepaling van de identiteit. 
 
2. Autoriteit 
 
De mate waarin gezag heerst, hoe die zich installeert, … 
 
Klink eerder negatief. Het is iets van vroeger en wat we niet echt meer willen, maar het is iets waar we 
moeilijk zonder kunnen. Een maatschappij zonder autoriteit kan de verhoudingen tussen mensen niet 
goed regelen.  
 
Hanna Arendt 
Amerikaans, Duits, Joodse filosofe 
 
Heeft veel dingen geschreven en is bekend geworden via haar filosofische maatschappelijk visie op de 
totalitaire staat/totalitarisme. Is nu terug populairder en dat zegt iets over onze tijd. Zij heeft een heel 
boeiende en bruikbare theorie over autoriteit.  
 
Autoriteit is positief voor haar en dat kunnen we afleiden vanuit de functie die zij toeschrijft aan 
autoriteit: als er autoriteit aanwezig is in een groep, dan worden de verhoudingen tussen de leden van 
die groep geregeld op vrijwillige basis op grond van een vrijwillige onderwerping.  
 
Dit is cruciaal omdat er ook 2de manier is om verhouding tussen mensen te regelen en dat is op grond 
van macht, externe dwang, gedwongen onderwerping.  
Autoriteit is volgens haar te verkiezen boven macht. 
 
Verschil tussen macht en autoriteit 
 
Macht: is altijd duaal. Het gaat over 1 term tegenover een andere term, waarvan 1 sterker is dan 
andere waardoor die het over de zwakste te zeggen heeft. 
Autoriteit: is altijd triangulair. Iemand is bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan iemand anders op 
grond van het feit dat ze beiden gezamenlijk een 3de punt, buiten hunzelf erkennen en geloof aan 
hechten.  

• Voorbeeld: godsdienst. Mensen die dezelfde religie delen erkennen die externe bron als grond 
van autoriteit en ze zijn bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan de regels die aanwezig zijn 
bij die externe bron. 

 
Nu autoriteit en macht zijn niet volledig verschillend. Autoriteit moet altijd afdwingbaar zijn. De 
vrijwillige onderwerping loopt maar tot een bepaald punt en dan moet er macht aanwezig zijn. Men 
spreekt van een gewettigde macht. 

• Voorbeeld: Politie. Verkeersregels zijn in het belang van iedereen en iemand die zich daar niet 
aan houdt, die moet gestraft worden. Er zijn mensen die al 20 keer veroordeeld zijn en toch 
maar niet gestraft worden. Er ontstaat een gevoel van straffeloosheid en de sterkte van de 
autoriteit neemt af. Op dat punt is ze dus niet meer afdwingbaar en dan heb je een probleem 
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• Voorbeeld: we leven in een contractmaatschappij. Stel je bent bezig met verbouwingen en je 
hebt een contract met de mensen die het doen, maar het is slecht gedaan. Helaas heb je al 
betaald, maar in het contract staat hoe het moest gedaan worden. Nu als er in je contract 
geen afdwingbaarheid in staat dan ben je niets met je contract. 

 
Verband maatschappelijke en individuele: Tussenstuk  
We hebben vandaag veel mensen in angst, vooral de sociale angst. Dit kunnen we koppelen aan een 
maatschappelijke evolutie: we komen uit een periode waar er in onze maatschappij een heel sterke 
autoriteit was en dat zorgde voor een grote voorspelbaarheid. Nu die voorspelbaarheid weg is, is er 
sprake van een geringe angst, want men weten niet wat er gaat komen.  

 
De laatste 20 jaar hebben we een traditionele autoriteit die snel aan het verdwijnen. De 
voorspelbaarheid daalt en de sociale angst neemt toe. Die verandering heeft een effect op individuele 
kenmerken. Het is dan ook nog eens een angst voor anderen wat zorgt voor problemen binnen de 
verhouding tussen mensen. 
 
Terug naar onderscheid macht en autoriteit 
Het onderscheid tussen beiden zit hem in het 3de punt, de externe grond. 
Niet enkel religie kan die 3de grond zijn!  

 
Je krijgt een belangrijke vraag: heeft de grond van de autoriteit een intrinsiek belang (is er iets in de 
bron dat maakt dat dat de 3de grond moet zijn) of is die grond arbitrair (om het even wat)? 
 
Antwoord uit de rechtsfilosofie: het is altijd arbitrair. Aan de basis van autoriteit ligt er iets minder 
aangenaam, namelijk stichtend geweld. Er wordt geweld gebruikt om een nieuwe vorm van autoriteit 
te installeren. 

• Voorbeeld: een van de voorbeelden van autoriteit in het Westen is de Amerikaanse grondwet. 
Amerika was vroeger een kolonie van VK en die toenmalige kolonisten waren niet gelukkig 
met Groot-Brittannië en ze zijn in opstand gekomen. Ze hebben de toenmalige autoriteit, 
koning van G-B, aan flarden geschoten en ze zijn een revolutie begonnen. Ze zijn ook nog eens 
gewonnen. Op grond van dit feit hebben ze een nieuwe bron van autoriteit geïnstalleerd en 
dat is de Amerikaanse grondwet. Deze Amerikanen worden the founding fathers genoemd. 
Deze mensen waren eerst opstandige zonen die een andere vader buiten gegooid hebben.  

• Nu: Stel dat IS zou winnen in het Midden-Oosten, dan zou er een andere vorm van autoriteit 
op grond van stichtend geweld en binnen 2 generaties zou die niet meer in vraag worden 
gesteld. IS zouden de nieuwe founding fathers zijn. 

 
Autoriteit berust dus op een cirkelredenering.  

• Voorbeeld traditionele autoriteit: patriarchale autoriteit = iedereen die de vaderfunctie 
inneemt, krijgt automatisch autoriteit toegekend omdat de bron van de autoriteit, het geloof 
is in de Goddelijke vader. Dat geloof heeft als gevolg dat elke vader autoriteit krijgt. Zonder die 
geloof zou de autoriteit er niet meer zijn. 

 
Inhoudelijke functie van autoriteit  
Hanna Arend is niet de eerste die dit beschrijft. Plato heeft het hier ook al over gehad.  
Autoritiet functioneert volgens hem op grond van 2 aspecten:  

- Kennis 
- Angst 

 
Hoe meer kennis hoe meer autoriteit: hoe meer kennis je hebt, hoe meer iemand geneigd zal zijn zich 
te onderwerpen.  
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• Voorbeeld: als je niets weet over klimaatopwarming zal je ook je best niet doen voor het 
milieu en omgekeerd. Als we er veel over weten gaan we meer bereid zijn om ons eraan te 
onderwerpen. 

• Voorbeeld: opvoeding. Een kleuter heeft nog weinig kennis en heeft een externe motivator 
hebben om zich te onderwerpen. Dit is angst bij hun vb. doe dit en je wordt gestraft.  
 

Plato stelt zich de vraag hoe men die angst kunnen installeren. Er is weinig kennis in zijn tijd en 
vandaar dat hij op zoek gaat naar hoe men angst verspreid. Hij vindt het laatste oordeel uit. Het 
beschrijft het verhaal van een soldaat dat terug keert van het dodenrijk en daar werd beschreven dat 
je wordt getest bij het laatste oordeel om te zien of je als mens je ja aan de regels hebt gehouden. Doe 
je dit correct dan ga je naar de hemel en anders ga je naar de hel. Die zorgde voor angst bij de 
bevolking 
 
Belangrijk is dus kennis om ons vrijwillig te kunnen onderwerpen aan regels. Nu welke kennis is goed? 
Wie deelt die kennis? 
 
3. Inhoudelijke regeling van verhouding tussen mensen 

- Verhouding meerdere en minderen 
- Verhouding tussen gelijken 
- Verhouding tussen gender 
- Verhouding tegen onszelf 

 
Zijn niet aangeboren, maar geprogrammeerd door de maatschappij. Vandaar dat ze verschillend zijn. 
De verdeling goederen en diensten en autoriteit kunnen we hieraan koppelen.  
 
1) Verhouding meerdere en minderen 
 
Tijden van Rousseau: er is een sociaal contract tussen wie boven en onder de maatschappelijke lader 
staat. Dit contract kan heel verschillende zijn doorheen de tijden. In deze tijd had je een massa 
boeren, de clerus en de adel. 
 
Contract: Adel beloofde boeren te beschermen op voorwaarde dat ze die mochten uitbuiten. Contract 
werkten, want die contract nam plaats in een maatschappij die een andere visie had. Ongelijkheid was 
normaal; vrouwen waren minder dan mannen, diegene die bovenaan stonden stond daar terecht en 
de onderstonden zouden daar nooit geraken. Het was een heel starre maatschappij.  
Vandaag gaan we uit van gelijkwaardigheid.  
 
2) Verhouding tussen gelijken 
 
Vroeger: accent lag op solidariteit 
Vandaag: competitie. Eigen ik gaat 1st. 
 
3) Verhouding tussen genders 
 
Vroeger: man boven vrouw 
Vandaag: beiden gelijk. Emancipatie wordt afgebouwd. 
 
4) Verhouding tegen onszelf 
 
Biopolitiek = bios: leven en politiek 
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a) Politiek is sterk gericht op het individu. Elke individu krijgt plicht om gezond te zijn en er zelf 
voor in te staan. Iemand die ziek wordt, dan denk men snel aan de schuldvraag: Heeft die 
gerookt, te weinig gesport, te vet heeft gegeten,… zijn we dan wel nog bereid om verzekering 
te geven want het was zijn/haar eigen fout. Er is een inididualisatie van gezondheid 

b) Ziekte fenomeen = sociaal gerelateerd. Ze zij gekoppeld aan opvoedingspatronen, sociale 
klasse, ... het is de verantwoordelijkheid van het individu 
Tot 1ste helft vorige eeuw: visie van volksgezondheid die van bovenaf gestimuleerd wordt. 
Verplichte inenting, voorlichtingen voor moeders, … men wou de gezondheid van de groep 
bevorderen.  

c) Dit zorgt voor een effect op identiteit.  
 
Tot hier de 3 ingangen. 
 
Pragmatische vraag (vraag 2) 
Hoe wordt dit alles doorgegeven? Hoe wordt het systeem geïnstalleerd. 
We kunnen dit beter begrijpen als we het gaan zien als een effect van het vertoog.  
 
Vertoog: komt van het Franse woord ‘discours’. Het is een coherent geheel van ideeën, opvattingen, 
woorden, beelden, representaties, … waarmee maatschappelijk belangrijke onderwerpen in een kader 
wordt gezet. Redeneringen zullen dwingend zijn.  
 
Dominante vertoog vroeger was religie. Dit zal een aantal denkbeelden installeren waardoor men zo 
zal denken en handelen, zal verhouden, bepaalde goederen zal uitwisselen, … 
Het religieus vertoog kent een arbitraire grond en circulaire redenering. Het functioneert op grond van 
een autoriteit op een Goddelijke instantie en die kan enkel functioneren als we erin geloven. 
 
Meerder vertogen zijn mogelijk, maar er is maar 1 dominant vertoog. Het ene vertoog kan we worden 
afgelost door een ander vertoog: discours met een nieuwe sterkere bron die het wint van de vorige, 
maar bron blijft arbitrair 
Effect: geen enkel vertoog kan toelaten dat de bron ondervraagt wordt. Elk vertoog stelt zichzelf voor 
als echt, authentiek, beste overeenkomst met de werkelijkheid, … gaat zijn best doen om zih niet voor 
te stellen als iets dat gegrond is vanuit een arbitraire bron. 
 
Auteurs 
Deze mensen tonen dat het denken hierover al lang bestaat. Ze hebben elk een ander besluit, maar 
wel elk met andere consequenties. 
 
Pascal Blaise 
Franse denker, filosoof, wiskundge, … is diepgelovig!  
Hij ondervraagt de bronnen van het geloof en het gezag van de autoriteit. Besluit: van zodra je dat 
begint te ondervragen schiet je me niets over, dus je doet het beter niet. Je zal de grond onder je 
voeten verliezen. Zijn besluit is dat hij gelooft en daar houdt hij zich aan vast. 
 
Spinoza 
Belangrijkste filosoof van de verlichting en wordt door zowel de religie als de wetenschap het meest 
verworpen. 
Hij is een Sefardische Jood en die staan bekend als zeer intellectuele Joden. Een groot aantal van die 
Joden komen in Nederland terecht en daar kwam Spinoza ook terecht en daar gaat hij zijn visie op 
wetenschapen en op religie ontwikkelen. Hij bestudeert de moderne wetenschap, maar hij blijft 
gelovig! Hij komt tot de vaststellingen dat de natuurwetten berusten op een aantal axioma’s die zelf 
niet bewezen kunnen worden. Eens dat je daarbij vertrekt kan je wetenschap ontwikkelen en dat 
plaatst hij naast religie. 
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De religie vertrekt vanuit het geloof van een Goddelijke instantie vanuit een aantal determinanten 
ontstaan zijn en dat is volgens hem hetzelfde. We vertrekken bij beiden vanuit een geloof. Enerzijds 
vertrekken we vanuit de wetten van een Goddelijke instantie en anderzijds vetrekken we vanuit de 
wetten van de natuur.  
“Deus sive natura” = Natuur en God zijn dezelfde. 

→ hij wordt zowel bij de Joodse gemeenschap als bij de wetenschappelijke gemeenschap buiten 
gegooid. 
 

• Voorbeeld: Einstein is atheïstisch en hij is diegene die de relativiteitstheorie naar vorens 
schuift. Effecten van deze theorie is de kwantummechanica en chaostheorie. Belangrijk bij 
deze 2 is het niet deterministische karakter en dit is iets wat Einstein niet kon aanvaarden. Het 
moesten wetmatigheden zijn. Daaruit volgt uitspraak tegen Spinoza: “God does not play dice 
in the universe”.  
Plots komt hij wel dicht tegen Spinoza. 

 
Deze ideeën zijn dus al zeer oud en hebben tot nu een implicatie. 
 
Inhoud vertogen 
Een vertoog die gedurende een lange tijd dominant is, is dominant op grond van de bron Er zijn altijd 
andere vertogen, maar die worden gezien als fout, verkeerd, … en die worden vaak vervolgd 
Nogmaals: de dominantie van een vertoog berust op een arbitraire bron en de kracht ligt aan het 
gedeelde geloof erin en niet in het een intrinsieke ervan. 
 
We kunnen een aantal verschillende vertogen beschrijven die al dan niet dominant kunnen zijn: 

- Religieus vertoog 
- Ideologisch vertoog (politiek)  

• Voorbeeld: Russisch communisme. Staat haaks op voorafgaande religieus vertoog. 
- Economische ideologie (onze tijd)  

 
Elk van deze vertogen zullen een identiteit bepalen. 

- Religieus -> je bent gelovig  
- Politiek -> je bent burger 
- Ecologische -> je bent cliënt of consument. 

 
1. Religieus vertoog 
 
Is heel lang heel dominant geweest en heeft heel de maatschappij bepaalt. 
 
Bron van deze autoriteit: het opperwezen.  
Dit is het vaderlijke figuur. De vaders op aarde, van de paus tot de gezingsvader, zijn zij allemaal 
deelachtig aan de autoriteit. Je krijgt de cirkelredenering namelijk de ene gelooft in het ander en op 
grond daarvan wordt die gedeeld. 
 
Gevolg: het is een piramidale autoriteit. Je hebt bovenaan de Goddelijke instantie en dan heb je de 
eerste vertegenwoordiger namelijk de paus. Naargelang je naar beneden gaat heb je nog steeds 
vaderfiguren, maar steeds met minder autoriteit. Helemaal vanonder heb je vrouwen en kinderen en 
die hebben niets te zeggen. Zij mogen als slaven gebruikt worden. 
 
Ander effect: we hebben het gehad over de ’lader’. Dit komt van Aristoteles die in de natuur de scala 
natura beschreef en het Christendom nam dit mee met een duidelijke hiërarchie. Het Christendom 
heeft tot vandaag nog een impact op onze visie op wat we beschouwen als de natuur.  Onderaan aan 
de lader vinden we de laagste categorie, maar de natuur staat niet eens in de lader, scala natura. Het 
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gevolg is dat we met hun kunnen doen wat we willen.  

Ze hebben geen ziel.  Natuurgodsdiensten: zelfs bergen hebben een ziel en we moeten daar 
respect voor tonen. 
Het is pas sinds 10 jaar dat we weten dat dieren ook emoties hebben. Boeren wisten dit al langer, 
maar waarom bestudeert de wetenschap dit nu pas? Omdat we veranderd zijn van vertoog. Zolang 
een natuur bekeken werd als niet-rationele wezens, zonder ziel, … waar je alles mee mag doen wat je 
wilt, zullen ze ook niet belangrijk genoeg zijn om onderzoek naar te doen. Nu zitten we in een ander 
discours en dat brengt ook een andere visie op de natuur. 
 
Binnen dat religieuze vertoog wordt de sociale orde beschouwd als een door God geïnstalleerde orde.  
Effect: iedereen die dit wilt veranderen gaat tegen God in. Dus  

• Voorbeeld nu: homoseksualiteit is tegen God in. Deze mensen zijn ziek en moeten zich 
bekeren, moeten genezen, …  
 

Het arbitraire kan je illustreren aan de hand van de dominante Westerse godsdienst? Dit is de 
godsdienst van het boek (Christendom, Jodendom, Islam). 
Het arbitraire zit hem in het gelijklopende tussen deze godsdiensten. Veel meer verschillen binnen de 
godsdiensten. Ze gaan elkaar bestrijden in naam van de ene echte God. Meer Christenen zijn gedood 
door Christenen dan door niet-Christenen, …  

 
Dit vertoog is niet meer aanwezig in de Westerse wereld en dit toont aan dat een verschuiving 
mogelijk is en dat brengt veel verandering. Het heeft ook een groot effect op de identiteit van de 
mens.  
 
Vertoog 
Elk dominant vertoog zag zich voorstellen als intrinsiek juist in de zin van: “wat wij naar voor schuiven 
is juist omwille van … “en dan wordt er verwezen naar die externe bron.  
 
Belangrijke implicatie vakgebied: als het zo is dat een dominant inderdaad die verhouding, uitwisseling 
en autoriteit bepaalt, dan betekent dat, dat elk dominant vertoog zal bepalen wat de afwijkingen zijn. 
Die kunnen er enkel zijn als je definieert wat normaal is. De psychologische en psychiatrische 
afwijkingen zijn een effect van het dominante discours!! Die zal bepalen wat normaal is en afwijkend 
is. Dit zal gebeuren vanuit de eigen insteek en net omdat het dominant is zal die overtuigd zijn dat dit 
het enige juiste is. (We zullen dit verder zien in deel 4) 
 
Een vertoog dat dominant is zal ook bepalen wie er een uitspraak mag doen over normaliteit en dat is 
diegene dat door het dominante discours naar voren wordt geschoven als gezagsdragers. Dit zullen ze 
niet doen op grond van kennis/expertise, maar ze doen dit op grond van hun positie. 

• Voorbeeld: de paus. Doet uitspraken over seksualiteit en opvoeding. Dit doet hij terwijl hij 
geen seks mag hebben, geen kinderen kan hebben, …  
Heeft dus niet van expertise hierover, maar daar gaat hij toch dwingende uitspraken over 
doen waarnaar geluisterd wordt! Dit was vooral vroeger bij de paus en clerus tijdens het 
religieus vertoog, dit effect is er al veel minder. 

• Nu: financiële experts, economisten, bankiers, … komen nu aan het woord. Aan hun worden 
dingen gevraagd over dingen waar ze niets over weten. Voorbeeld: raad over 
klimaatsopwarming, verkeersregels, … 

 
Een dominant discours draagt altijd een uitsluiting. Ze gaan ook aankondigen naar wie er niet 
geluisterd mag worden en elk vertoog zal ook definiëren binnen welk kader en niet mag 
gediscussieerd worden. 
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• Voorbeeld: discussie buiten geloof was ondenkbaar tijdens het religieus vertoog. Wie dit wel 
deed liep het risico om op de brandstapel te eindigen zoals Galilei.  
 

Debatkiller vandaag: dat wat niet wetenschappelijk is. Want alles moet evidence based zijn, wat 
daarbuiten ligt, mag niet ter sprake komen. 

• Voorbeeld: eind 19e eeuw, Freud. Werkt als neuroloog aan unief en behoorde tot de top van 
de neurologie. Hij kende de toenmalige wetenschap goed. Gaat naar Parijs bij Charcot en daar 
loopt hij stage. Charcot bestudeerde epileptische patiënten, maar ook hysterische patiënten. 
Hij gebruikte de hypnose en hij slaagde erin om onder hypnose hysterische aanvallen te laten 
uitlokken en ook te laten verdwijnen. Freud ziet dit en staat perplex. Volgens hem kan dit niet 
en gaat dit in tegen alles wat ze dan wetenschappelijk weten. Antwoord van Charcot: “dat 
belet niet dat het ook bestaat.” Het is niet omdat de wetenschap het niet begrijpt dat het 
daarom niet bestaat. We doen dit vaak: als we het niet begrijpen is het niet wetenschappelijk 
en bestaat het niet.  
 

2. Ideologisch economisch vertoog (huidige vertoog) 
 
Vertoog dat alles organiseert in functie van de vrijemarkteconomie. In functie van dit vertoog wordt 
alles bepaalt. 
 
Uitsluitingen vandaag 
Moeilijker om te zien want we leven er NU in. 

• Voorbeeld: Unief kan niet meer gedacht worden los van de economie. Onderzoeksprojecten, 
opleidingen, moeten renderen voor de economie. Er kwam een voorstelling om opleidingen 
die minder rendabel zijn, om daar meer voor te moeten betalen als je het wou studeren. Dit 
gebeurt in Groot-Brittannië, maar bij ons is dit niet toegepast. 
 

Dit vertoog heeft ook een effect op ons denken. Bij het kiezen van een studierichting denken we vaak 
aan een richting waar we carrière mee kunnen maken, werk in kunnen vinden, veel geld mee kunnen 
verdienen. Dit zorgt voor een uitsluiting. 
 
Wie wordt er uitgesloten: de niet-productieve zoals zieken, werklozen, gepensioneerden, … ze dragen 
niet bij en worden beschuldigd parasieten te zijn. Ze zijn een verhandeling geworden! Er zijn 
zorgsectors voor al die mensen, privé gevangenissen, …  
Vraag 3 
Hoe zal een dominant vertoog haar dominantie uitvoeren? Hoe komt het tot bij ons?  
 
Michel Foucault 
Hij heeft macht bestudeert. Hoe wou weten hoe het functioneerde op een onzichtbare manier en 
daarvoor heeft het begrip ‘discours’ ontwikkelt. Deze term komt van hem. 
 
Macht kom tot bij ons door typisch taalgebruik want elk vertoog kan gemakkelijk getypeert worden 
aan de hand van het taalgebruik dat bij dat vertoog hoort.  

• Voorbeeld: religieus discours heeft eigen taal: zonde, boete, hemel, hel, …  
 

Een discours wordt, volgens Foucault, dominant op het moment dat het haar eigen veld verlaat en 
zich uitbreidt naar andere velden.  

• Voorbeeld: religie werd dominant toe het zich uitbreide naar: onderwijs, politiek, economie, 
opvoeding, … dit zijn allemaal velden waren religie niet thuishoort 
 

Dominantie van een vertoog kunnen we meten door te kijken naar hoeveel religieuze termen er 
verschijnen in die andere velden = graadmeter  
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Huidige tijd: economische vertoog heeft eigen jargon. Dat vertoog is dominant geworden omdat het, 
het veld van de economie verlaten heeft en andere velden overgenomen heeft. In die andere velden 
zien we terminologie van economie 

• Voorbeeld: als je nu een document neem van de unief of een onderzoeksvoorstel, dan zien we 
dat er constant economische termen in terug komen. Zelfs in het lager onderwijs zien we dit.  
 

Psychologisch inzicht: de taal die we gebruiken, bepaald ons denken. Het is niet neutraal en het 
bepaalt dus ook ons handelen.  

• Voorbeeld: als koppels uit elkaar horen we ze vaak zeggen “ze hebben niet genoeg in elkaar 
geïnvesteerd”= economische term!!! Beter woord is “geëngageerd”.  
Investeren klinkt alsof je elkaar niet vertrouwd.  
 

Vraag 4 
Hoe geraken die woorden nu tot bij ons? 
 
Foucault: “Er zijn praktijken langs waar die woordenschat doorgegeven worden.” 
Voorbeelden hiervan: opvoeding en onderwijs, rituelen, bureaucratie, (sociale) media, … 
 
Opvoeding en onderwijs 
 
Heel belangrijk! Het is via opvoeding en onderwijs dat het macro sociale in een trechter via ouders, 
opvoedingsfiguren tot bij de kinderen komt. Ze leren zo ook taal en op grond van die taal leren ze 
denkpatronen. Cruciaal is onderwijs, want dit is collectief. Je kan ook zien dat onderwijs een inzet is 
van een machtsstrijd tussen vertogen, want wie het onderwijs is zijn macht heeft die kan zijn denken 
doorgeven 
 

• Voorbeeld: dominantie religie in het onderwijs. Scholen waren sowieso kloosterscholen en het 
waren mensen van de Clerus die lesgaven. Op die manier konden ze hun denken doorgeven 
aan de kinderen. Het was zo dominant dat ze het niet besefte.  

 
Vorige eeuw kwam er een splitsing. Het religieuze mocht van dan af maar een heel beperkt onderdeel 
van het onderwijs zijn en het onderwijs wordt gesubsidieerd vanuit de overheid en die moeten 
neutraal zijn. Er kwam een laatste gevecht binnen iets dat al eeuwenlang bezig was namelijk de 
scheiding tussen kerk en staat. Dit was vroeger 1 geheel. 
 
Thomas Hobbes was de eerste figuur die de noodzaak van deze splitsing naar voren schoof. Iedereen 
had recht op eigen religie, maar het moest binnenshuis blijven.  
 
Ondertussen hebben we een nieuwe vermenging tussen staat en economie, vrijmarkt. De volgende 
strijd zal een splitsing moeten maken tussen staat en markt.  
 
Rituelen  
 
Hierbij denken we in de eerste instantie aan religieuze rituelen, maar dat zijn ook sociale 
gewoontepatronen en dit wordt ook gedicteerd door de woordenschat. 
 
De 2 belangrijkste praktijken zijn:  

- Bureaucratie  
- (Sociale) media 
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1. Bureaucratie  
 
We hebben een vrij negatieve kijk op de bureaucratie en de bijkomende administratie, maar dit neemt 
niet weg dat deze ontzettend belangrijk zijn. 
 
Weber  
Grondlegger van de sociologie, eerste die heeft aangetoond dat bureaucratie belangrijk is. 
 
Heeft aangetoond dat de bureaucratie het noodzakelijk geraamte vormt van de maatschappij. Zonder 
bureaucratie heb je chaos. Die bureaucratie is een van de praktijken waarlangs een discours 
doorgegeven wordt 

• Voorbeeld: huwelijk is een bureaucratisch iets. Een koppel gaat naar een officiële instantie 
waar dat geregistreerd wordt. Daar hangen onmiddellijk rechten en plichten aan en die maken 
dat een maatschappij functioneert. 

o Doorgeven van erfenis. Dit kan je enkel doen als er een bureaucratische registratie is 
van het koppel. Je moet ook getrouwd zijn om te kunnen scheiden en daar zijn regels 
voor. Als je samenwoont, maar je bent niet getrouwd is het moeilijk om een huis te 
regelen.  

o Zonder bureaucratie besta je niet. 
 

Metafoor van Weber die dominant karakter aangeeft: de ijzeren kooi. Nu zouden we beter zeggen: de 
digitale kooi.  
 

2. (Sociale) media 
Minstens even belangrijk als onderwijs. 
 
Religieus discours was dominant tot 17e eeuw en vanaf dan kwam boekdrukkunst. 
Rond die periode kwam de encyclopedie van een aantal filosofische verlichters. Die mensen schreven 
een artikel over iets en bundelden al die artikels die samen in een boek verschenen. De kerk was hier 
radicaal tegen, want die kennis ging in tegen de Bijbelse kennis. Deze hadden niet veel effect, want die 
encyclopedieën waren gigantisch. 
 
Samen met encyclopedieën werden ook pamfletten met kritieken en nieuwe ideeën geleverd via de 
boekdrukkunst. Deze pamfletten werden zeer sterk verspreid. Er zijn veel studies nu die aantonen dat 
verschillende maatschappelijke veranderingen teruggevoerd kunnen worden naar die pamfletten. 
 
Volgende stap waren de kranten. Kranten waren legale, officiële pamfletten. Ze gaan zich verdelen 
volgens bepaald ideologieën: religieuze kranten, seculiere krant, … met elk hun eigen vertoog en die 
daardoor hun vertoog en taalgebruik gaan verspreiden. Het dominante vertoog zal ook macht 
proberen kregen over de media. 

• Voorbeeld: geen vrije pers meer in Turkije, om te belemmeren dat een ander vertoog de 
macht krijgt. 

 
Je hebt openlijke censureren waar je je tegen kunt verzetten (lees: Turkije), maar er is ook een 
subtiele manier. Media is ingenomen via de vrijemarkt idee. Het is een product dat voor winst moet 
zorgen. Vroeger moesten mensen betalen voor hun krant, nu krijgen we die gratis, want zij verkopen 
hun krant aan bedrijven. Een krant staat vol met advertenties, reclame, … en dat is een probleem.  
 
Kranten zijn aan het verdwijnen, we hebben een nieuwe bron: internet en sociale media. 
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Positieve kant 
We hebben nog nooit zoveel toegang gehad tot kennis zoals vandaag. Door een druk op de knop 
komen we tot kennis waar we 20 jaar geleden maanden over zouden gedaan hebben. Die kennis 
wordt ook wel geobjectiveerd.  

• Voorbeeld: Wikipedia. Iedereen kan een lemma (=ingang) wijzigen. Als je kennis hebt over een 
onderwerp en je leest een stuk op Wikipedia en je merkt dat het fout is, dan kan je het 
wijzigen. Je kan vanonder naar de geschiedenis van de pagina kijken en dat is een horizontale 
piramide. 

 
Negatieve kant  
Het internet en sociale media is ook een manier om foutieve info te verspreiden. 

• Voorbeeld: Conservapedia. Groot aantal Amerikanen halen hier info uit en hier kan niet 
iedereen iets aanpassen. Het is maar een kleine groep die hier toegang tot heeft. Dit is een 
foute informatiebron. Die is zo algemeen dat het een probleem wordt in het hoogopgeleide 
Westen.  

o Info over BREXIT was vals en op grond daarvan hebben ze een stem uitgebracht in 
richting van de BREXIT 

o President van Amerika: Trump.  
 

De computer volgt alles op wat je opzoekt waardoor je altijd sites aangeraden zult krijgen die u in 
dezelfde richting blijven uitduwen. 
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Cultuur 
Het meest opvallende is dat de maatschappij heel concreet en materieel is. Heel veel belangrijke 
zaken die we met elkaar uitwisselen zijn vaak net niet materieel. Wat we echt willen is erkenning en 
liefde. Dit is immaterieel en moeilijk te vatten binnen de maatschappij en dat kunnen we dan bij 
cultuur plaatsen 
 
Cultuur: verzameling van symbolische systemen waarlangs wij antwoorden proberen te vinden op 
vragen, problemen waarop elk materieel antwoord te kort schiet. 

• Voorbeeld: verhouding tussen mensen. Je kan een materieel antwoord aan geven: 
administratie, huwelijk, registratie, … maar er is een moeilijkere vraag aan gekoppeld. 
Waarom zie ik die persoon graag? Waarom ziet die mij graag? We hebben hier geen materieel 
antwoord op. 

 
We komen bij de grote existentiële vragen. Vragen naar dood, ziekte, pijn, genot, lichamelijkheid, … 
We hebben hier wel structuur rond op grond waar we hiermee kunnen omgaan, maar het is nooit 
voldoende. We kunnen beroep doen op 3 symbolische systemen:  

- Kunst 
- Religie 
- Wetenschap  

 
Maar dit zijn toch vertogen zou je denken? En dit is toch maatschappelijk?  
 
Dit hier heeft niet zo zeer te maken met het inhoudelijke van de vertogen, maar het heeft te maken 
met de verhouding dat een symbolisch systeem gaat uittekenen. De verhouding tussen ik en dat 
existentiële. Die 3 tekenen 3 verschillende houdingen uit om daar mee om te gaan. Geen enkele is 
volledig of juist. 
 
1. Kunst 
 
We krijgen als mens een confrontatie met hetgeen waar we geen antwoord op hebben. Een 
kunstenaar zoekt een antwoord in zichzelf door iets te creëren als antwoord op het existentieel tekort 
en dat doet die voor zichzelf. 
 
Pas in een 2de instantie kan die voor andere dienen. Wij kunnen vanuit het meemaken van die kunst 
een stuk mee genieten en deel uit maken van het stukje oplossing van de kunstenaar. Het is een vorm 
van troost. 

• Voorbeeld: liefdesbrief schrijven. Niemand slaagt erin de liefde te vatten. Het is het altijd net 
niet. Dit toont de verhouding tegenover dat existentieel tekort. 
 

2. Religie  
 
Religie betekent dat de gelovige in zijn verhouding tegenover die existentiële vragen, die gaat 
uitbesteden aan een opperwezen. De antwoorden op de vragen liggen daar. Hij snapt die antwoorden 
niet, maar men moet het gewoon aanvaarden en dat maakt hem rustiger. Je moet geen vragen 
stellen, maar gewoon geloven.  
 
Problemen: 

- Theodycee: Als je een almachtige God hebt, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? 
- Predestinatie: God is almachtig en beslist alles, dan maakt het niet ui wat ik doe, want het is 

toch al bepaalt 
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3. Wetenschap 
 
Meest krachtige, succesvolle, hedendaagse. 
 
Wetenschap gaat ervan uit dat je als wetenschapper de existentiële problemen wel kan oplossen. Het 
is enkel een kwestie van tijd en onderzoeksgeld. We gaan alle antwoorden kunnen vinden. Er komt 
een idee van een almacht waarlangs die wetenschap die vragen zal kunnen beantwoorden. 
 
Wetenschap is het belangrijkste omwille van het hedendaagse, maar ook vanwege de toepassingen.  
 
Als we een maatschappijkritiek willen formuleren, dan moeten we een fundament hebben. We weten 
al welk fundament we moeten vermijden: kritiek geven op een maatschappij vanuit een ideologie 
werkt niet, want het is niet onderbouwd. Een ideologie is arbitrair. Als we dus kritiek willen geven, dan 
moeten we dat vanuit een wetenschappelijk grond. 
 
Hoe kan wetenschap zich gronden? 
Als wetenschap ook enkel arbitrair is, wat is dan het verschil met een ideologie? Dit is de grote 
uitdaging die overal aanwezig is.  
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Les 3 

 
Vorige les  
We zijn vorig college van start gegaan met een bevraging van hoe we een maatschappij en cultuur 
kunnen begrijpen. Die vraag hebben we gesteld vanuit het perspectief van het zoeken naar een solide 
grond om een kritiek te kunnen formuleren. Dit is minder simpel dan dat we dachten. We waren 
aanbeland bij de wetenschap. Dit is vandaag het meest voor de hand liggende grond om een kritiek te 
kunnen formuleren. 
 

• Voorbeeld: maatschappelijke organisatie op basis van ethische keuzes gaan een effect hebben 
op kwaliteit. Situatie nu in de les: we hebben een vrij kleine groep van studenten in 
verhouding tot de groepen die we gewoon zijn. Dit komt door de treinstaking van die dag. 

 
Hoe komt het eigenlijk dat we zo een grote studentengroep hebben? Dit is een maatschappelijke 
keuze. Men wou zoveel mogelijk ter beschikking stellen voor zoveel mogelijk mensen om te kunnen 
studeren. Je moet kunnen zorgen voor: 

- Een degelijk basisonderwijs zodat mensen in staat kunnen zijn om een hoger onderwijs aan te 
kunnen. 

- Financiële drempel zo laag mogelijk 
 

Die combinatie zorgt voor groot aantal studenten.  
 
Als we kijken naar grote universiteiten in het Verenigd Koninkrijk dan zijn 12 studenten al veel daar. 
Hun achterliggend systeem is totaal anders dan die van ons! Vanaf het lager onderwijs heb je het 
onderscheid tussen public schools en niet-public schools. 
 
Public schools zijn heel degelijk, maar ook heel duur. Het wordt nog duurder voor middelbaar 
onderwijs. Aan de universiteit is het ENORM veel duurder. Kost tussen de 10 en 18.000 pond per jaar. 
Je krijgt een selectiecriterium dat financieel en sociaal is op grond van een maatschappelijke keuze. 
 
Kwaliteit onderwijs: als je met kleine groep studenten zit die op voorhand al geselecteerd zijn, dan zit 
je met zeer goede studenten en dan kan je op een hoger niveau lesgeven.  
Deze universiteiten zijn dus beter. Maar het hangt ervan af welke criterium je hanteert om dat te 
zeggen. Ze zijn berust op een ethische/ maatschappelijke keuze. Er zijn geen objectieve gronden voor 
deze maatschappelijke keuze. Het is dus van belang als je wetenschappelijk onderzoek, dat je op 
voorhand je ethische keuzes zelf kent en ook meegeeft. Die ethische keuzes zijn heel bepalend voor 
de manier dat het onderzoek gevoerd wordt.  
 
Deze zaken gaan niet gewoon over het geslacht der engelen, maar het geeft heel pragmatische 
implicaties. Hadden wij zoals de Britten gewerkt hadden velen niet kunnen studeren. 
 
Onderscheid  
We hebben een onderscheid gemaakt tussen: 

• Kunst 

• Wetenschap  

• Religie  
 

Ze zorgen voor verhouding tussen subjecten (de mensen) en existentiële vragen.  
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Wetenschap springt er tussenuit! 
Het is meest toonaangevend is en ook op pragmatisch vlak het meest succesvolle in vergelijking met 
kunst en religie. Het gaat een andere verhoudingsmodaliteit installeren tussen subject en existentiële 
vragen. Wetenschapper gaat ervan uit dat alle antwoorden ooit mogelijke zullen zijn. We gaan ooit 
existentiële vragen kunnen beantwoorden. 
 
Hoe kunnen we de houding tussen wetenschap en tekorten begrijpen? 
Door 2 zaken tegenover elkaar stellen:  

- Weten (wetenschap) tegenover Waarheid (existentiële). Waarheid is moeilijker te definiëren 
en dit wordt hier gebruikt vanuit de filosofische insteek. 
 

1. Wetenschap: kenmerken (4) 
 
1. Moet objectief en veralgemeenbaar zijn en het is ook voorspelbaar. 
2. Wetenschap is cumulatief: we staan telkens op de schouders van onze voorgangers. We 

nemen hun kennis mee 
3. Kennis is doorgeefbaar, onderwijsbaar. We staan hier te weinig bij stil want het is zo 

‘normaal’. Op 10 jaar tijd kunnen we een afstand van duizenden jaren aanleren. 
4. Wetenschap hoopt op volledigheid.  

 
2. Waarheid: kenmerken (4) 

Existentiële vragen over: oorsprong, dood, liefde, autoriteit, … 
We worstellen er vaak mee en we zoeken antwoorden. 
 
1. Niet cumulatief. We zien dat elke generatie van 0 begint. We leren niet zoveel van onze 

voorouders 
2. Niet veralgemeenbaar. Een oplossing die voor mij werkt, werkt niet per se voor iemand 

anders. 
3. Niet objectief.  
4. We weten het niet zeker, dus het is moeilijk onderwijsbaar.  

Mogelijkheid tot verhouding tot iets anders? Ja, maar er wordt een context geschapen 
zodat die persoon zelf zijn eigen vragen kan beantwoorden => psychotherapie.  

 
Het probleem start als we deze 2 verwarren met elkaar. Wat als we het onderscheid niet tussen weten 
en waarheid niet meer kennen? Dit is een moeilijkheid die er nog maar vrij recent is. 
 
Geschiedenis  
Inzicht krijgen op het probleem 
 
We zien dat het probleem start in de jaren 60 omdat we hier de opheffing krijgen van het splitsen van 
de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Dit werd vroeger volledig uit elkaar gehaald. 
Het waren aparte statuten en er waren voor elk aparte methodes, maar vanaf 1960 wordt het 
onderscheid tussen beiden in vraag gesteld. De splitsing werd opgegeven omdat alle wetenschappen 
verondersteld worden te beantwoorden aan de natuurwetenschappen en vandaar de verwarring rond 
weten en waarheid. 
 
De wetenschap zelf ontstaat op een moment dat religie nog sterk aanwezig is. We gaan nu Descartes 
bespreken. Hij is een filosoof, methodoloog (discours de la méthode) en eerste wetenschapper die 
berekeningen uitvoert. Zijn bedoeling is het vinden van zekerheid wat iets is waar we allemaal naar op 
zoek zijn. Hij mondt uiteindelijk uit bij zijn ‘je pense donc je suis’. Zijn denken biedt hij zekerheid en 
vandaaruit ontwikkelt hij enkele zaken. De zekerheid legt hij in zijn subjectiviteit, in zichzelf. Hij weet 
dat die zekerheid die zijn denken hem biedt, nog geen garantie is voor de juistheid van zijn denken.  
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Hij is ook niet zeker dat zijn onderzoek naar de werkelijkheid ook correct is. Er moet een garantie voor 
zijn en dat vindt hij niet. Bij het vertrek van de wetenschap vindt men een cruciaal idee: garantie kan 
enkel gelegd worden in het geloof in een goddelijk figuur. Volgens Descartes is er een God die hem 
niet bedriegt. 
Dit keert om de zoveel tijd terug. Voorbeeld Spinoza, Einstein, …  
 
Descartes is niet de eerste die aan wetenschap doet dus we moeten nog verder gaan kijken. Hij 
vertrok vanuit een aantal aannames die komen van Plato en ook een stukje van Aristoteles. Deze 
figuren zijn belangrijk omdat ze ons een nieuwe categorie aanreiken voor te denken. 

• Voorbeelden: sedert Marx denken we in klassen, sedert Freud denken we in termen van 
bewust en onderbewust, … 

 
Plato maakt 2 opdelingen binnen de wetenschap: 

• Subject en object  

• Psyche en soma 
 
Dit zal zich installeren in ons en denken en ook in opleidingen. Het feit dat we een opleiding 
psychologie hebben en ook een medische faculteit hebben, is een rechtstreeks gevolg van deze 
opdeling. Dit zorgt ook wel voor miserie. 
 
Subject en object 
Is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de wetenschap. Wetenschapper is een subject dat apart 
staat en dat kijkt naar een object en dat object gaat bestuderen als iets buiten hem.  
 
Daar komt nog iets Christelijks bij volgens Plato: allegorie van de grot. 
Plato stelt dat er enerzijds een echte wereld is, een ideale wereld van de vormen. Anderzijds heb je 
een wereld van de schaduwen, de valse wereld. Van toen is de wetenschap al op zoek naar de echte 
wereld. Hetgeen dat we zien is de valse wereld en daar voorbij is er een echte wereld. Het 
Christendom gaat er een hiërarchie aan toevoegen. De echte wereld is een moreel correcte wereld of 
de hemel en de wereld eronder is het aardse. 
 
Binnen deze redenering wordt ervanuit gegaan dat in die echte wereld er een wetmatige ordening in 
zit op grond van de wetten van de natuur of de wetten van God. In beide gevallen vertrekt men van 
een aantal axiomata of vooronderstellingen waar men in moet geloven en daar bovenop wordt de 
wetenschap gebouwd. Neem deze axiomata weg en de wetenschap stort in elkaar.  
 
In de natuur zit er een wetmatige ordening die voortvloeit uit de wetten van de natuur. Dat betekent 
dat die natuur op zich bestaat onafhankelijk van de onderzoeker! Of de onderzoeker nu wel kijkt of 
niet, de wetten zijn er. Het doel van de wetenschap is het ontdekken van de wetten en dan krijgen we 
inzicht, kunnen we voorspellingen maken, veranderingen toebrengen. We ontdekken wat er al is. 
Als je deze redenering volgt dan is er maar 1 wetenschap juist. Wetenschap is een perfecte spiegeling 
van de natuur die we hebben verkregen door ons ontdekken. Dit betekent ook dat er een natuurlijke 
orde van de dingen bestaat die we kunnen ontdekken via de wetenschap => we zijn het weten aan het 
verlaten en we komen toe tot de waarheid. 
Die natuurlijke orde van de dingen is een argument die gebruikt wordt tegen bepaalde menselijke 
kenmerken of producten. 
 

• Voorbeeld: homoseksualiteit. Dit is eeuwenlang verworpen als iets dat inging tegen de 
natuurlijke orde van dingen. Nu wordt hetzelfde argument gebruikt tegen granen en zaden die 
gemanipuleerd worden door stoffen. Het gaat in tegen de natuur dus het is slecht. Hier krijgen 
we een vermenging tussen het weten en de waarheid. 
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Kernvraag 
Wat is de verhouding tussen wetenschap en werkelijkheid? 
 

• Voorbeeld: als we het hebben over ADHD, autisme, … corresponderen die woorden met wat 
er in de werkelijkheid is? Daar zijn heel veel twijfels over en dat heeft vooral te maken met de 
verhouding tussen werkelijkheid en wetenschap. 

 
2 tegenover elkaar staande, extreme houdingen: 

- Meest bekende benaming: Middeleeuws realisme VERSUS nominalisme 
- Meest hedendaagse benaming: Constructivisme VERSUS sciëntisme 

 
 
Middeleeuws realisme: redelijk naïeve opvatting over wetenschap. Binnen de werkelijkheid is er een 
wetmatige ordening die bepaalde wordt door de natuurwetten en die bestaan los van de mens. 
Wetenschap betekent dat die dat gaat bestuderen en formuleren, maar de wetenschap staat er buiten 
(subect en object splitsing) van. De werkelijkheid wordt ontdekt en daar wordt een wetenschappelijk 
spiegelbeeld van gemaakt. Ideaal gezien moeten we de wetenschap over de werkelijkheid kunnen 
leggen. 

• Voorbeeld Lenaus (?): heeft systeem gemaakt om planten en bomen te beschrijven en die 
beschrijving moet je over de werkelijkheid kunnen leggen. Nu zijn die beschrijvingen gebeurd 
op basis van genetica en niet meer op basis van uiterlijke kenmerken. 

 
Nominalisme: ontstaat ook in de middeleeuwen. We hebben nog steeds een indeling, maar het is niet 
langer van de werkelijkheid, maar het is van het subject zelf. Wij hebben dit uitgedacht in functie van 
onze eigen behoeftes en verlangens. Hetgeen dat we uitgedacht hebben gaan we vervolgens opleggen 
aan de realiteit. Vandaar de benaming. Het zijn namen, concepten, begrippen, verhoudingen en die 
gaan we opleggen aan de realitiet.  
 
Belangrijk effect hierbij: reïficatie: die betekent dat we met onze woorden dingen kunnen maken. De 
woorden roepen bepaalde zaken in het leven.  

• Voorbeeld: voordat het woord ‘ADHD’ bestond was er niemand met ADHD en sinds dat het 
woord bestaat lopen ze heel veel mensen rond die dit hebben. 

 
Constructivisme: dit is de richting die ervanuit gaat dat wetenschap neerkomt op het maken van 
constructies die op de werkelijkheid gelegd worden. 
 
Sciëntisme: op vlak van wetenschappelijke methodes kunnen we die wetten in de natuur kunnen 
blootleggen om dan een feitelijke correspondentie te kunnen hebben tussen onze wetenschappelijke 
theorie en datgeen dat er in de werkelijkheid aanwezig is. 
 
Immanuel Kant 
Ligt aan de basis van deze nuancering!  
 
Kant zijn antwoord op de kernvraag: 
“We hebben nooit die zekerheid. We zullen nooit in staat zijn om zeker te weten of onze kennis 
overeenkomt met de werkelijkheid. Dat komt omdat er tussen ons en de werkelijkheid een aantal 
kennisorganen staan; een bepaalde manier van denken. Dit is eigen aan ons en het determineert onze 
observaties waardoor we nooit zeker kunnen zijn van onze aandeel van onze observaties in onze 
werkelijkheid.” 
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- A priori categorieën: tijd en ruimte, causaliteit, …  
We kunnen niet denken zonder een lineaire tijd. We zijn eigenlijk altijd aan het denken aan 
gisteren en morgen, maar we leven eigenlijk in een eeuwig nu. Hetzelfde voor ruimte en 
causaliteit. Het zijn denkmechanismen waar we mee geboren worden en die onze manier van 
kijken gaan bepalen.  
Waarneming is ook vrij beperkt, maar daar gaat het nu niet over. 

- Denkprocessen  
 
Kant gaat onderscheid maken tussen das ding an sich en das ding fur sich: 

- Ding an sich: dingen die bestaan los van de mens. Als wij die gaan bestuderen komen we bij 
das ding fur sich 

- Ding fur sich: het ding zoals wij het zien en willen hebben. 
 
Consequentie van zijn visie: wetenschap moet heel kritisch zijn tov de wetenschapper en de gebruikte 
methodes. We moeten die methodes gaan evalueren want het zijn die methodes die zullen zorgen 
voor bepaalde vervormingen of die zullen maken dat we te veel accenten leggen op das ding fur sich 
en minder op das ding an sich. 
 
Kant neemt een tussenpositie. Niet nominalisme, niet realisme, maar men kan wel aan wetenschap 
doen op voorwaarde dat je die strenge zelfdiscipline aanhoudt  
 
Onze tijd 
2de helft van de vorige eeuw 
 
Vanaf de jaren 50’, 60’ krijgen mensen het idee dat wetenschap een constructie is en nooit een 
weergave is van de werkelijkheid. Die constructie hangt vaak samen met macht. 
 
Thomas Kuhn was 1 van de eerste die daar een aanloop toe heeft gelopen met zijn boek “The structure 
of scientific revolutions” en dat zal vanaf de Jaren 50’, 60’ de basis vormen van wetenschap als 
constructie.  
 
De volgende stap is dat weten en waarheid zich gaat vermengen. Vervolgens krijgen we het idee dat 
waarheid niet alleen een constructie is, maar ook een product. Nu zitten we in de post-fact society 
/pos-fluid society, alternative facts, … 
 
Dit is een belangrijke, maar ook een gevaarlijke discussie 

• In 5de eeuw voor Christus in Griekenland zien we dit ook. De sofisten stellen dat er geen 
waarheid is, maar dat er een constructie is. Het is een kwestie van macht en van de andere te 
overtuigen. Dan komt Socrates die het op zijn manier doet en hij wordt ervan beschuldigd een 
sofist te zijn terwijl hij net tegen de sofisten inging en hij moest van de gifbeker drinken. 

 
De laatste 10 jaar heeft dit op maatschappelijk vlak zeker een effect gehad. Er is een vreemde evolutie 
op 10 jaar tijd ontstaan. Een 10 à 15 jaar geleden gingen we ervan uit dat de waarheid niet bestond en 
dat het gewoon een constructie was. Dat betekent dat we moeten kiezen voor een model van 
tolerantie. Mijn waarheid is mijn waarheid en de uwe is de uwe. We gaan de nadruk leggen op rechten 
en plichten waarover we het eens zijn 
 
Effect: er komen groepen die die opvatting niet delen. Volgens hun is er een waarheid en ze hebben 
die. Ze waren ervoor bereid om te vechten.  

• Religieuze groepen, politieke groepen, … 

• De eerste terroristen in Europe waren politiekers  
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Op het moment dat je zo’n groepen hebt dan werken u tolerantie modellen niet meer. Die 
maatschappelijke situatie waarbij tolerantie niet meer werkt en waarbij het idee dat de waarheid niet 
bestaat botst met de groepen met een tegenovergestelde groepen, leidt tot een situatie waarin de 
verborgen waarheidsclaim naar voren geschoven wordt. 
 
Onze waarheid nu: de waarheid bestaat niet. Diegene die hier anders over denken moeten weg. Dit is 
een maatschappelijk ideologische discussie. Het wordt iets anders als de discussie gebeurd in naam van 
de wetenschap en dat is waar we nu mee bezig zijn. 
Dan botsen we met het idee dat de wetenschap een constructie is. Hoe kun je stellen dat iets juist of 
fout is adhv de wetenschap als je vlak ervoor gesteld hebt dat de wetenschap een construct is? Je 
moet dus terugvallen op het idee van de wetenschap als een spiegeling van de werkelijkheid.  
 
Heel wat groepen gaan nep-wetenschappen naar voren gaan schuiven om hun gelijk te krijgen. Dit is 
een probleem en een bestaansreden van dit vak.  
 
We zien een ironie in de geschiedenis. Veel dingen gaan zich herhalen en nu is het in de omgekeerde 
richting. We hebben een overvloed aan info, overvloed aan kennis en ook een overvloed aan 
gemanipuleerde kennis. Daardoor worden mensen soms heel bewust misleid. Op grond van deze 
manipulaties gaan mensen beslissingen nemen die soms zelf tegen hun gaan keren. 

• Voorbeeld VS: je krijgt eindelijk een president (Obama) die zegt dat iedereen recht heeft op 
normale medische hulp in het voordeel van het grootste gedeelte van de bevolking en toch 
stemmen ze tegen. De reden dat ze tegen stemde was door FOX news. Ze doen zich voor als 
nieuwszender, maar ze manipuleren de mensen thuis waarbij ze een ideologische ondertoon 
naar voren schuiven. Dit is jammer genoeg de grootste informatiebron van de gemiddelde 
Amerikaan. 

• Voorbeeld BREXIT 
 
We worden dus gemanipuleerd door een overvloed aan kennis en toegang ertoe 
 
 Kant: mensen hadden net weinig tot geen toegang tot kennis. Ze waren niet opgeleid, analfabeet 
en op grond daarvan hebben heel wat groepen zich verzet tegen maatregelen die in hun voordelen 
waren.  

• Voorbeeld Denenmarken en Oostenrijk. Vorsten die slavernij wouden afschaffen. Het volk 
kwam in beide gevallen in opstand, want ze wisten niet waarover het ging. 

 
Gevolg 
Gevolg van overvloed aan info, van het terugkeren naar een vrij naïve invulling van wetenschap, van 
misbruik, … 
 
Media en wetenschap verliest zijn geloofwaardigheid. Dit wordt gevaarlijk!  

• Voorbeeld ADHD: professor geeft een lezing over ADHD met allemaal wetenschappelijk 
ondersteunde argumenten en de dag erna geeft hij dit nog eens, maar nu zijn alle argumenten 
het tegenovergestelde! Nochtans waren ze beide keren wetenschappelijk onderbouwd en 
evidence based. 
Verklaring: ADHD is geen uniforme categorie. Er zijn een aantal onderzoekers die een andere 
insteek gebruiken. Ze nemen 200 kinderen met ADHD en ze gaan die onderzoeken op grond 
van andere kenmerken om te kijken hoe homogeen de groep is. Wat blijkt, ze zijn absoluut 
niet homogeen. Er zijn meer verschillen dan overeenkomsten. Iedere groep onderzoekt dus 
een andere steekproef met een gemeenschappelijk element.  

 
Ook wetenschap is een stuk geloofwaardigheid aan het inleveren en zeker als het gaat over 
ideologische aspecten. Vandaar dat je nu 2 groepen hebt: 
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- Believers 
- Non-believers  

 
We hebben het over een groot aantal wetenschappelijk studies en die verdelen de gemeenschap in 2 
groepen. Dit kan toch niet? ‘Geloof’ hoort thuis bij religie en niet bij wetenschap. Als we het hebben 
over geloven dan spreken we over de waarheid en dat is dus een effect van die verwarring. Die 
kunnen we enkel oplossen volgens de prof door de splitsing door te voeren. 
 
Veel media denken erover na, hoe ze die ‘fake news’ kunnen tegenhouden. Binnen de wetenschap 
hebben ze ook de ‘fact checks’, maar binnen de wetenschap is het nog moeilijker dan bij de media om 
dit tegen te houden. 

• Voorbeeld: artikel werd gepubliceerd dat zegt dat antidepressiva wel werkt adhv een meta-
analyse. Dit haalt de pers en er wordt niet ingegaan op de methodologie, maar het besluit 
wordt erin vermeld. Een ander artikel die ook al 20 jaar loopt zegt net het omgekeerd. Er staat 
wel in dat de antidepressiva werkt, maar niet beter dan placebo.  

 
2 soorten reacties van mensen op het bovenstaande voorbeeld: 

- Ofwel kiezen mensen voor hetgeen dat ze al dachten te weten. Mensen die al geloofde in 
antidepressiva geloven eerder het eerste artikel en omgekeerd 

- Ofwel weten ze het allemaal niet meer en volgens hun is de wetenschap gewoon een 
constructie. Dit zal zorgen voor een cynisme: “ik geloof in niets niet meer, het is allemaal 
fake.” 

 
Juiste reactie: artikels lezen en de methodologie bekijken. Dit vereist een goede opleiding en tijd om 
dit goed te kunnen doen. 
 
Artikels 
Omdat het belangrijk is voor ons dat we in staat zijn om een juiste reactie te geven, kregen we de 
opdracht om een aantal artikels te lezen ter voorbereiding van deze les.  
De artikels gaan over een maatschappelijk problematiek en er wordt op een wetenschappelijk manier 
tegenaan gekeken. Het gaat over migratie.  
De opzet maakt deel uit van het feit dat een aantal media het hun maatschappelijke plicht vinden om 
de lezer zo goed mogelijk te informeren. De standaard besluit om de jonge academie aan te spreken. 
Dit zijn mensen tussen de 30 en de 40 die al bewezen hebben goed te zijn in de wetenschap. Ze 
hebben hun een probleem voorgelegd en ze vroegen aan hun daar een wetenschappelijke visie over 
te schrijven. 
 
Je moet leren advocaat van de duivel tegen uzelf te spelen. Als je pro zwart bent ga op zoek naar 
argumenten die pro wit zijn.  

• Voorbeeld van hoe je dat niet mag doen: Laat ons aannemen dat je uitdrukkelijk bepaalde 
ideeën hebt. Je kijkt naar tv en dan komt er iemand aan het woord waarvan je weet dat die 
tegen u argumenten is. Je gaat meteen passen. Omgekeerd ook, als het iemand is waarvan je 
weet dat die ook pro u ideeën is, dan ga je net wel luisteren. 

 
Zie les 2 uitleg studenten. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cultuur- en maatschappijkritiek 2017-2018 

 
33 

Bespreking artikels 
 
Artikel DE LEERSNYDER:  
We vertrekken vanuit een aantal stellingen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waar zij 
ideologische maatschappelijke conclusies verbindt. Ze geeft een ruimere visie. Vanaf dan krijg je een 
discussie in de krant dat niet meer gaat over migratie, maar het gaat over wie er gelijk heeft op grond 
van wat. Zijn er wetenschappelijk feiten of zijn er enkel wetenschappelijke resultaten van een 
onderzoek? Er zijn mensen die een pleidooi houden naar een zoektocht naar feiten en dan heb je 
andere mensen die zeggen dat je nooit bij die feiten geraakt. Je vertrekt altijd van een bril van waaruit 
je kijkt. Zelfs als je die bril niet hebt, zal je beslissingen nemen bij je onderzoek die het resultaat zal 
beïnvloeden.  
 
Conclusie: je hebt enkel resultaten (lees: discussie tussen sciëntisme en neokantiaanse aanpak). Het 
onderwerp wordt volledig vergeten.  
 
Artikel BOUDRY 
Keert terug naar het eigenlijke onderwerp en zal een vergelijkbare reactie geven als Patrick Loobuyck, 
maar die reactie gaat hij meer onderbouwen. Hij geeft voorbeelden: aanslagen en voetbalrellen. 
Als we onze wetenschappelijk bril opzetten, zien we dat dit anekdotisch bewijs is en het komt van een 
ander wetenschapsvisie. Hij haalt geen onderzoeksresultaten aan behalve 1 onderzoek van Nederland 
en dan voegt hij eraan toe: “iedereen ziet toch dat …” Dit is een typisch sciëntistisch argument. De 
Leersnyder komt en die redeneert vanuit een wetenschappelijk kantiaans standpunt. Tegenover haar 
zou je wel de vraag kunnen stellen in welke maten de onderzoekers een ideologie delen.  
 
Correcte aanpak: er is niet echt een, maar je moet wel weten waarmee je bezig bent. Ga je voor 
sciëntisme (feiten achterhalen) of ga je voor neokantiaanse aanpak (je bent ervan overtuigd dat een 
onderzoekresultaten oplevert, waarbij kwaliteit resultaten afhangt van de manier dat het onderzoek 
gevoerd is)?  
 
Artikel MERSCH 
Biedt oplossing aan voor bovenstaande problemen: onderzoeksresultaat is alleen overtuigend als 
verschillende groepen eraan gewerkt hebben. We krijgen de eis van repliceerbaarheid.  
 
Mersch is hier optimistisch in. Als we dit nastreven zullen we het wel eens worden. De professor is 
hier minder optimistisch over. Hij staat wel achter de methode, maar op zo’n momenten worden 
andere argumenten gehanteerd om resultaten te weerleggen 

• Voorbeeld: er zijn 600 onderzoeken ie aantonen dat de kern van De Leernyder juist is. 
Tegenargument is dat het een linkse groep is. Je krijgt geen discussie over of het onderzoek 
goed is of niet, maar het gaat hem over het feit dat het een linkse groep is. Hoe kan je dit 
bewijzen? Je kan dit niet  

 
Iets anders dat de prof minder optimistisch maakt: als meerder onderzoeken een resultaat aantonen 
dan wordt er kritiek gegeven op de methodologie. We kunnen zeggen dat dit correct is want men 
moet er zeker wel naar kijken, maar je moet ook weten dat in elk onderzoek binnen de 
menswetenschappen er methodologische tekorten zijn.  
 
Een andere reactie die we zien, is dat een aantal randfenomenen gebruikt worden om een kwaliteit 
van een onderzoek te bewijzen voorbeelden: is het een publicatie van een topuniversiteit of van een 
mini universiteit. Het onderzoek wint aan geloofwaardigheid als een onderzoek van vb Yale. Macht 
speelt een rol.  
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Die mooie oplossing is ideaal en daar moeten we naar streven, maar het is voldoende, want andere 
argumenten gaan een rol spelen  
 
Implicaties van de professor  
In de discussies wordt er te snel uit gegaan van dingen die niet kloppen. Dit zijn de vooroordelen, basis 
aannames, die zeer bepalend zijn: 
 

1. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen natuurwetenschappen en 
menswetenschappen. 

 
Allen Jelle Hamers spreekt hierover. Men gaat er automatisch vanuit dat we aan de 
menswetenschappen dezelfde eisen kunnen opleggen zoals bij de NW. Resultaten moeten objectief 
zijn, gemeenbaar zijn, … en dit wordt ook bij de MW verwacht. Dit klopt niet. Dit is 1 van de grootste 
illusie die verklaard waarom MW zijn geloofwaardigheid aan het verliezen is. Er worden andere dingen 
onderzocht. 

• Voorbeeld: als men een onderzoek den bij de fysica dan kent men de variabele. Men kan ze 
ook meten (snelheid, massa, …). Bij de menswetenschappen hebben we een onderzoeksvraag 
en dan gaan we 3, 4 variabelen gebruiken. Nadien zie je dat je er nog 10 kunt gebruiken en er 
zijn zeker nog 20 variabelen waar we niets van weten. 
 

Natuurwetenschappen is wiskunde en de basis van wiskunde zijn cijfers. Binnen de 
natuurwetenschappen kunnen we echt meten, maar bij de menswetenschappen is dit moeilijk. We 
hebben geen meetinstrument voor: angst, intelligentie, armoede, …  
We hebben geen meetbare variabele zoals in de NW. We hebben geen vaste definitie. We doen het 
wel, maar ieder doet het op zijn manier. Stel dat binnen de NW iedereen gewicht op zen eigen manier 
zou interpreteren. Dat zou niet lukken, maar binnen de MW is dit standaard. 
 
Vaak werken we met likert-schalen binnen de MW. Laat ons aannemen dat 2 mensen 3 aanduiden dat 
ze op schaal van 1 tot 5 als het gaat over angst. Dit zal niet hetzelfde betekenen voor beide personen. 
We gaan dit toch veralgemenen! Vertel dit aan een natuurwetenschapper en die zal er niet mee 
akkoord gaan. 
 
Bij elke vorm van MW is de context (tijd en ruimte) ontzettend belangrijk. Onderzoek in Nederland 
levert andere resultaten op dan hetzelfde onderzoek in België. Bij NW speelt context geen rol. Toch is 
er de naïeve aanname, dat we dezelfde methode moeten toepassen in de MW als in e NW en dat we 
kunnen veralgemenen in de MW. 
 
Daarom kunnen we feiten en resultaten moeilijk onderscheiden. We moeten terug naar het idee dat 
de resultaten van onderzoek binnen MW enkel gelden binnen de context dat het onderzocht geweest 
is. 

 
Uitgaanspunt 
We zijn vertrokken vanuit echte wetenschap vs nepwetenschappen. 
 
Als we aan de menswetenschappen dezelfde criteria opleggen als aan de natuurwetenschappen dan is 
elk onderzoek mislukt. Dan hebben we een argument om te zeggen dat menswetenschap een 
constructie, maar dat is een effect van het uitganspunt dat verwacht dat menswetenschappen feiten 
zal opleveren zoals de natuurwetenschappen dat doet.  
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2. Menswetenschappelijk onderzoek heeft altijd een ethische inslag. 
 

Menswetenschappen gaan over mensen en ook over verhoudingen. Het kan dus niet anders dat er 
een ethische inslag is. Een ethische visie is geen natuurwetenschappelijke visie. Men maakt keuzes. Als 
we kijken naar de organisaties van onderzoek, dan is het duidelijk dat de mensen die afstuderen aan 
de Engelse universiteiten slimmer zijn dan mensen die afstuderen aan de Vlaamse universiteiten. Als 
je dit als resultaat neemt da zeg je dat hun systeem beter is, maar dan vergeet je de ethische insteek. 
Groot-Brittannië is een land waar sociale mobiliteit 0 is. In andere landen is er een beter mobiliteit en 
een toename in welvaart. Welke keuze maak je dan? Met andere woorden: onderzoeksvragen moeten 
binnen die context gevraagd worden.  
 
Stel dat we het volgende onderzoeken: welk is het best universitair systeem het Britse of Belgische? 
We kunnen dan een steekproef nemen van mensen die aan de Britse universiteiten afgestudeerd zijn 
en we nemen een steekproef van mensen die aan de Belgische universiteiten afgestudeerd zijn. We 
kunnen meten door vb te kijken hoe maatschappelijk succesvol ze zijn. We kunnen ook kijken naar 
hoeveel onderzoeken die mensen gedaan hebben. We zullen dan waarschijnlijk zien dat de Britse 
universiteiten beter zijn, maar de ethische context is hier niet bij meegenomen. 
 
Boodschap onderzoek menswetenschappen: het is onvermijdelijke ethisch ingekleurd en we moeten 
zo goed mogelijk op voorhand zeggen waarover het gaat. We bevinden ons op het niveau van de 
waarheid: we kunnen het niet goed beargumenteren welke universiteit het beste. 
 
We kunnen beide opmerkingen samenvoegen: het feit dat menswetenschappen is gereduceerd tot 
natuurwetenschappen heeft tot gevolg dat die ethische dimensie weggefilterd is en dat we allemaal 
ethische comités, waar eigenlijk niet veel wordt gezet. Men heeft dit gesplitst en daardoor hebben 
onderzoeken die elkaar tegenspreken, waar macht een rol speelt en de argumenten die er zijn, 
worden niet meer gehoord!  
 
Menswetenschappen is heel belangrijk en het kan resultaten opleveren die bruikbaar zijn om 
conclusies te gaan trekken. 

• Voorbeeld: we weten dat de huidige economische organisatie in toenemende mate zorgt voor 
ongelijkheid. Dit is een gevolg van een aantal politiek maatschappelijke keuzes die ethisch 
gegrond zijn. Die kan je niet wetenschappelijk onderbouwen, maar de gevolgen wel. 
 

De vraag is nu: welke maatschappelijke keuzes moeten we maken? Deze beslissingen worden buiten 
het wetenschappelijke genomen. Daarom hebben we dit vak. Er zijn methodes op grond waarvan we 
dingen kunnen evalueren om te zien of er geen andere ethisch gekleurde beslissingen zijn. 
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Les 4  
 
Vorige les  
We hebben vorige les een belangrijk en moeilijk deel niet kunnen afronden.  
We hebben hierbij verschillende vragen gesteld: wat grond er onze maatschappijkritiek, welke 
waarheid vinden we in de wetenschap, … dit zijn belangrijke discussies waar we niet echt uit geraken. 
Het is belangrijk dat we als studenten meekrijgen waarom we er niet uit geraken en hoe we erover 
moeten denken. 
 
Artikels 
Om bovenstaande moeilijkheid duidelijk te maken moesten we verschillende artikels lezen. 
 
Tekst 1: integratie van mensen van andere afkomst. Onderzoekster schoof stellingen naar voor die 
beruste op wetenschappelijk onderzoek.  
Tekst 2: zelfde onderwerp als 1, maar zonder wetenschappelijk onderzoek.  
Teksten 3,4,5: reageren op artikel 2.  
Onderwerp: wat maakt dat we een wetenschappelijk besluit vorming voor waar kunnen aannemen en 
wat maakt dat we eraan kunnen twijfelen. Je krijgt een discussie waar je die stellingen in kunt 
terugvinden: nominalistische visie, realistische visie en een neokantiaanse visie. 
Artikel 6: keert terug naar artikel 1 en valt de stellingen aan. Schuift andere argumenten naar voor.  
Artikel 7: Auteur van artikel 1 gaat reageren en gaat drogredenen blootleggen.  
 
Laatste argumentatie, door Merche, is het meest juiste, maar minst aansluitende. Het is niet zoals 
‘2+2=4’. Er blijft altijd een onzekerheid over iets. Die onzekerheid heeft niet zo zeer te maken met de 
kwaliteit van het onderzoek, maar het ligt aan iets achterliggend die eraan voorafgaat en veel 
fundamenteler is. Dit hebben we aan bod laten komen vie 2 belangrijk opmerkingen:  

- Splitsing tussen natuur- en menswetenschappen die we zijn vergeten  
- Er is te weinig aandacht voor het onvermijdelijke ethische aspect die aanwezig is in het 

menswetenschappelijk onderzoek. 
 

Les 4 
Wetenschap zoals we het kennen is heel recent (500 jaar) en heel succesvol als we het hebben over 
de natuurwetenschappen: geneeskunde, ingenieur, architectuur, … 
Gevolg: we zijn daardoor verblind en we verliezen een aantal zaken over het hoofd. Het is altijd de 
moeite waard om terug te keren naar grote denkers. Ze leren ons om op een andere manier naar de 
werkelijkheid te kijken door een andere opdeling te maken die er voor hen niet waren. Een belangrijk 
figuur hierbinnen is Aristoteles. 
 
Aristoteles 
Grondlegger van de empirische wetenschappen, wetenschap die het dichts bij ons is.  ( wetenschap 
die ons wat vreemder is, met labo’s, … dit is Plato)  
Aristoteles gaat in het veld en doet empirisch onderzoek. Hij maakt onderscheid tussen 3 
verschillende vormen van wetenschappen:  

- Epistemè: streeft een kennis na die onafhankelijk is van de context. Kennis die universeel en 
onveranderlijk is. 

o Ethiek: de analytische rationaliteit 
o Toepassingsgebied: enkel wiskunde. De zuivere natuurkunde (fysica) zouden we nu 

ook kunnen toevoegen, maar daar is nog wat twijfel over. 
o Studie wet methode: epistemologie 
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- Techne: streeft een pragmatische contextbepaalde kennis na. 
o Instrumentele rationaliteit.  

▪ Voorbeeld: bouwkunde. Moet stevig zijn, evenwicht zijn, … 
- Phronèsis  

o Pragmatisch 
o Contextbepalend 
o Niet veralgemeenbaar 
o Berust op waardenrationaliteit: normen en waarden 
o Belangrijkste kennis want die wordt gebruikt om verhouding tussen mensen de 

regelen. Dit is het maatschappelijke. De kennis die hierbij aansluit is de Phronèsis en 
die berust op waardenrationaliteit  

o Toepassing: bestuurskune. 
 
Tot 500 jaar geleden was koppeling tussen ethiek en moraal normaal was.  
Het was ondenkbaar om wetenschap naar voor te schuiven zonder ethiek daarin. Pas na moderne 
wetenschap (Descartes) komt er een splitsing. Wetenschap moet waardenvrij zijn. Geen subjectiviteit, 
maar wetenschap is nooit volledig objectief. Dit is een grote illusie.  
Ethiek is iets voor moraalwetenschappers en wetenschap is voor e ‘echte’ wetenschappers en ze 
trekken zich niets aan van ethiek. 
 
Verschillende vormen kennis en wetenschappen want: 

- Ze hebben ander doel 
- Ander toepassingsveld 
- Andere ethiek. 

 
Niet moeilijk te begrijpen: 

• Analytische ethiek binnen wiskunde en waardenethiek bij menswetenshappen.  
Bij wiskunde is 2+2=4. Bij de menswetenschappen is het niet altijd 4. 
 

Gevolg: we hebben onderscheid van tafel geveegd. In de jaren 70 waren er wetenschapsoorlogen. 
Menswetenschappen worden van tafel gesmeten, want het was geen echte wetenschap. 
 
Effect: Iemand die er minder is, identificeert zich met de vijand. Menswetenschappers hebben zich 
geïdentificeerd met het natuurwetenschappelijk model. Ze wouden wetenschappelijker zijn dan de 
natuurwetenschappen. Binnen de kortste keren was er een traditie dat contextbepaald was, dat 
heronderzocht moest worden, verdwenen. 
 
Natuurwetenschappelijk model is vandaag het enige dat overblijft. Niet alleen die analytische ethiek 
staat centraal (combinatie: technais en epistemais), maar ook instrumentele rationaliteit.  

• Voorbeeld: we hebben 2 landen/nazistaten gehad die dit model, instrumentele rationaliteit, 
hebben toegepast op de organisatie van hun maatschappij. Nazi Duitsland en USSR (Rusland). 
We kunnen zien hoe dat dit model berust op het idee van de veralgemeenbaarheid is, overal 
toepasbaar, voor iedereen hetzelfde, voorspelbaarheid en controleerbaarheid.  
Resultaat: historisch drama. 

 
Oplossing: we moeten terugkeren naar een splitsing tussen menswetenschappen en 
natuurwetenschappen en dat we die ethische dimensie in rekening moeten brengen binnen het 
onderzoek en niet meer daarbuiten. Het wordt vandaag gebruikt binnen ethische comité. Het staat 
dus eigenlijke naast het onderzoek en het is niet meer inbegrepen bij het onderzoek. Het moet deel 
uitmaken van wat we gaan bestuderen.  
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Waar zit dat ethische?  

• Voorbeeld: keuze van onderzoeksobject. Als je gaat kijken naar verschillende objecten dan kies 
je al wat je gaat kiezen. Verschillende groepen zullen ondanks dezelfde keuze andere vragen 
stellen en die verschil gaat terug naar een bepaalde maatschappijvisie en die is telkens 
ethisch. 

 
Probleem: keuzes worden niet geëxpliciteerd. Men doet alsof alles objectief is, maar een keuze is niet 
objectief. Dit kwam aan bod in de artikels van de standaard. Er waren verschillende groepen, maar ze 
waren allemaal vrij links. We weten dus niet of dit juist is of niet. We moeten op voorhand weten 
vanuit welke visie de onderzoekers vertrekken, maar dat is ook wat we graag zouden willen splitsen.  
 
In het westen gaan we uit van het idee dat er een universele ethiek is. We denken dat iedereen het 
over een aantal normen en waarden volledig eens is, maar ook dit is natuurlijk een illusie. Die 
algemene ethiek zal zich uitdrukken in universele mensenrechten. Er gaat uit van een ethiek dat overal 
zou moeten werken, maar dit zijn eigenlijk de rechten van de Westerse mens. Buiten die grenzen 
worden ze niet meer toegepast. Is dit fout of juist? Wat zijn de argumenten ervoor? Dat weten we 
niet, maar universeel is wel degelijk een leugen. Daarop moeten we onderzoek baseren. 

• Voorbeeld: er zit een mensvisie achter de psychologie. 1 van de oudste dingen die we meten 
is intelligentie. Met IQ-scores worden veel dingen gedaan, heeft veel effecten op mensen. 
Kritiek op IQ: het blijkt telkens opnieuw dat een IQ voor een flink stuk de uitdrukking geeft aan 
de sociale achtergrond, cultuur, klasse, opleidingsniveau, …  
Maar als we mensen gaan testen die niet dezelfde achtergrond hebben: meten we dan hun IQ 
of hun achtergrond? Klassieke IQ vertrekt van een mensvisie dat egt dat een kind of slim of 
dom is en dat gaan we meten.  
Andere visie kan zeggen dat intelligentie een effect is van een gegeven of opvoeding. Als we 
van die visie vertrekken, dan kunnen we andere tests ontwikkelen en die bestaat:  

o Je neem een intelligentie test af van kind. Je scoort een kind’s subtesten en op 
sommige scoort die heel zwak. Wat doe je? Je geeft het kind een training, les over de 
vaardigheden waar die slecht op scoorde. Een uurtje later neem je opnieuw testen af. 
Je kan dan meten of het kind geleerd heeft of niet. Dit is volgens de prof beter, want 
een ‘dommerik’ is iemand die niet kan bijleren. Je meet het leervermogen van een 
kind. 
 

Geen van beide visies is fout of juist, maar ze zijn elk gewoon anders afhankelijk van de visie. 
Het ene geval zorgt voor een maatschappijbestendige aanpak en het andere is disruptief. Het 
sluit aan bij een mensvisie en dit wordt te weinig uitgedrukt. 

 
De keuzes die we maken, de ethische achtergrond, zijn grotendeels arbitrair en daar kan je geen 
wetenschappelijk argumenten voor geven. Je werkt met je buikgevoel. Dit betekent niet dat je vanuit 
de wetenschap niets kunt doen. Die keuzes zijn arbitrair, zullen hun gevolg hebben en die gevolgen 
kunnen we wel wetenschappelijk onderzoeken. We kunnen de effecten van de keuzes nakijken, 
wegen en terugkoppelen naar de oorspronkelijke keuzes. 
 
Besluit: we moeten binnen het menswetenschappelijk onderzoek, wat het ethische betreft, eerlijk zijn, 
open zijn en we moeten dat op voorhand weergeven. Maar bij een groot aantal onderzoek is het wel 
zeer duidelijk. Veel onderzoek wordt gesponseerd en die is nooit neutraal. 

• Voorbeeld: onderzoek naar antidepressiva en je wordt gesponseerd door een farmaceutica, 
dan is het geen eerlijk en neutraal onderzoek. 
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Onderzoek is nooit neutraal 
Tendens die onrustwekkend is.  
 
Hoeveelheid onafhankelijk onderzoek neemt constant af en de hoeveelheid gesponseerd onderzoeken 
nemen toe. Binnen de psychiatrie gebeuren nauwelijks onderzoeken naar de impact van 
gezinsvariabelen op schizofrenie, wel heel veel onderzoek naar medicatie. Het idee wordt opgewekt 
dat het volledig met medicamenten opgelost kan worden. De resultaten van de onderzoeken zijn vrij 
mager als het gaat over schizofrenie.  
 
Illustratie natuurwetenschappen: “Er is stevigheid en robuustheid”, voorbeelden: 

- Klimaatsverandering: eerst twijfel en nadien zagen ze wel een verandering en ook dat de 
mens de oorzaak is. Er zijn toch nog steeds mensen die het in twijfel trekken. Zelfs binnen 
natuurwetenschappen worden dingen in twijfel getrokken. 
Mensen die het in twijfel trekken, doen dit ook op grond van wetenschappelijk onderzoek.  

- Evolutietheorie: volledig wetenschap is evolutionair geworden door Darwin en Mendel. Maar 
in Amerika krijgen kinderen les over evolutietheorie alsook over creationisme. Er is een heel 
sterke lobby rond religie en die hebben hun eigen wetenschap opgezet die stelt dat dit klopt. 
Dit is een pseudowetenschap binnen de natuurwetenshappen die in staat is een volledig 
onderwijs bepalen  

- Het is nog niet lang dat we weten dat roken een effect heeft op longkanker. Dit duurde zo lang 
omdat de tabakslobby heel lang onderzoek gesponseerd die dit probeerde te ontkennen. 

 
Dit zijn 3 voorbeelden van de natuurwetenschappen. Wetenschappelijke conclusies kunnen toch 
ondergraven worden door niet-ethische keuzes die gemaakt worden. Als het daar al zo sterk aanwezig 
is, dan kunnen we het ons voorstellen hoe moeilijk het is binnen de menswetenschappen  
 
Slot deel 1 
Cultuur: symbolische systemen (kunst, wet, religie) die een verhouding mogelijk maken tussen het 
subject en existentiële vraag. We hebben cultuur nodig want wetenschap heeft geen antwoord op 
existentiële vragen.  

• Voorbeeld: een moeder die haar kind verliest => wetenschap heeft geen antwoord. Gaat 
beginnen zweven tussen religie, kunst en wet. Wilt echt op zoek naar een antwoord, maar 
gaan van de 3 zal een uitsluitend antwoord. 

 
Slotvraag  
Welke verhouding kunnen we zien tussen dominante maatschappelijke vertoog en cultuur anderzijds?  

- Maatschappij: wisselen dienst en goederen als regeling van verhouding tussen mensen. We 
kunnen antwoorden geven tot een bepaald punt en voorbij dat punt komen we bij cultuur 
terecht. 

- Cultuur: existentiële vragen  
 
Antwoord: 2 mogelijke verhoudingen:  

- Verhouding waarin cultuur bevestigend/normaliserend optreedt. Voorbeelden:  
o Religie: heeft heel lang maatschappelijke situaties in stand proberen houden. Dit was 

een stabiliserende factor voor de sociale klasse. 
o Wetenschap: kan sterk gebruikt worden ter bevestiging van bestaande orden  
o Kunst: communistische Rusland was ten volle een bevestiging van een 

maatschappelijke orde die op dat moment opgelegd werden. 
 

- Verhouding waarin cultuur het dominante vertoog gaat confronteren en uitdagen en gaat 
kijken naar alternatieven. Dit normaliserend is simpel om te zien  
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o Je krijgt botsingen voorbeeld: Protestante kerk. Dit is ontstaan omdat iemand binnen 
het Christendom zei dat Christenen niet Christelijk genoeg waren. 

o Veel revolutionaire bewegingen vroeger tegen dictatuur in Amerika. Opstanden 
werden geluid door Jezuïeten. Religie kan heel revolutionair zijn.  

o Wetenschap: Spinoza zet zowel religie als wetenshap op zen kop. We zien een 
spanningsveld dat in dit vak inbegrepen ligt. 

o Kunst: werken van Jeroen Bosh  
 

Rode draad:  
In het 1ste deel gaan we kijken naar het macro sociale, maatschappelijke, culturen, … met de bedoeling 
daar zicht op te krijgen. 
In het 2de deel gaan we hetzelfde doen, maar dan voor het individu met dezelfde bedoeling, namelijk 
het operationeel te maken. 
In het 3de deel gaan we die 2 samenbrengen en kijken hoe het ene op het andere een effect heeft. 
 
Dit is het slot van hoofdstuk 1: maatschappij en cultuur  
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Hoofdstuk 2: Identiteit: vervreemding en verdeeldheid 

Deel 1 

 
Bij het vorig stuk hebben we binnen de wetenschap sterk het accent gelegd op constructivisme.  Het 
symbolisch systeem waar wetenschap deel van uitmaakt, is altijd een constructie bovenop de 
werkelijkheid. We hadden het nominalisme en realisme, die beiden te extreem zijn. De meer 
bruikbare invulling is Kant en post-Kantiaans, waar we zeggen dat het inderdaad altijd een constructie, 
maar we moeten ervoor zorgen dat die zo dicht mogelijk aanleunt bij de werkelijkheid en dan kunnen 
we er iets mee doen. 

• Toegepast op identiteit: onze identiteit is ook een constructie. Het is gemaakt door factoren 
waar we geen controle over hebben. Dit zou betekenen dat we onszelf niet als een autonoom, 
zelfstandig denkend wezen kunnen zien. Dan zouden we ook onze maatschappij niet sturen. 
Toch bestaat het idee dat we toch over een autonomie beschikken. 

 
Visies 
 
Visie 1:  Constructivisme.  
We zouden het kunnen hebben over determinisme. Dit is het woord dat we binnen de psychologie 
gebruiken. 
 
Dit is een zeer oude en zeer dwingende stelling.  
3 varianten van determinatie: 

1. Predestinatie: “het lot” is op voorhand bepaald door God. Het ligt al vast. Dit is een Goddelijk 
idee en natuurlijke orde en daar kan je niet tegenin gaan. Dit opent religieuze vragen waar 
protestanten zich mee bezighouden. 

2. “Wij zijn ons brein.”. Dit idee heeft een grote impact. Je krijgt hele discussies over de 
keuzemogelijkheid dat mensen al dan niet zouden hebben. Vanuit determinisme hebben we 
geen keuzemogelijkheden. Er wordt vaak verwezen naar het onderzoek van Libet 
 
Onderzoek van Libet  
Ppn moet een beslissing nemen en dan zien we dat de hersenen een fractie van seconden 
voordien al een beslissing hebben genomen. Wordt vaak uitgebreid naar alles. Het feit dat op 
een knopje drukken maakt dat je hersenen op voorhand al een keuze maken gaan ze 
toepassen op levensvragen.  
 
Dit is de hedendaagse vormgeving. Alles ligt genetisch en neurologische vast. Het enige dat we 
kunnen doen is hersenen trainen, omega 3 innemen, sporten, … 

3. Psychologisch filosofische invulling. Gaat ervan uit dat de mens een wezenlijkheid heeft, 
natuur, … en dat moet zich ontplooien.  

 
Dit is een zeer dominante opvatting die terzelfdertijd weinig rooskleurig is. Als dit juist is, dan 
betekend het dat we ons leven niet kunnen sturen. Als er dan dingen verkeerd lopen, dan hebben we 
er niets mee te maken. Het ligt buiten ons. Het is een veilig model, want we moeten ons niet schuldig 
voelen, maar het is ook een treurig model. 
 
Visie 2 
We hebben minstens een stuk autonomie en op grond hiervan hebben we verantwoordelijkheid 
voorde keuzes die we maken voor onszelf en ook voor anderen. Dat laatste betekent dat we een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.  
Visies die vetrekken vanuit een achterliggende mensvisie en maatschappijvisie. 
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Meest existentiële vraag 
Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Dit is een filosofische versie van de vraag naar 
wat onze identiteit is.  
Als we die vraag stellen gaan we intuïtief uit van 2 aannames die voor ons vanzelfsprekend zijn: 

- We gaan ervan uit dat onze identiteit een soort onveranderlijk gegeven is die een eindpunt 
bereikt vanuit iets dat er al was. 

- Identiteit zit er diep vanbinnen. Het is een kernidentiteit. We hebben ook een buitenkant die 
wel veranderlijk is. 
 

=> het is exact het tegenovergestelde  
 
Mijn identiteit is een constructie van buitenaf en het is voortdurend veranderlijk  
 

• Voorbeeld 1: wolvenkinderen. Psychologische identiteit ontwikkelt zich niet spontaan. 
Wolvenkinderen ontwikkelen geen menselijke identiteit.  

• Voorbeeld 2: Adoptiekinderen: als je baby wegneemt van Azië en hier zet dan krijgt die 
dezelfde identiteit als de adoptieouders en samenleving, …  
Tragische hieraan is dat je rond hun 16e ziet dat ze de vraag stellen of ze hier wel thuishoren. 
Ze gaan hun roots willen opzoeken.  

o Voorbeeld: Prof zijn schoonbroer heeft kiindjes geadopteerd van … 1 van de kinderen 
wou haar roots gaan opzoeken. Gevolg: ze zag dat ze daar minder bij paste dan hier. 
Dit was een bevestiging voor haar dat haar identiteit hier ligt en niet daar.  

 
Processen bij constructie identiteit 
 
1) Identificatie  
 
Allerbelangrijkste proces en die dat we het beste begrijpen.  
 
Als een baby geboren wordt dan heeft die 0 identiteit. Identificatieprocessen gaan een paar uur na de 
geboorte van start. Dit proces hebben we allemaal al wat geobserveerd. De baby komt uit een 
toestand van homeostase, evenwicht en komt terecht in een andere omgeving, waar dit doorbroken 
wordt. De baby gaat als reactie daarop beginnen huilen en opeens komt er uit het niets een figuur die 
die baby gaat verzorgen (primary care taker, mama). Een primary care taker zal 3 dingen doen:   
 

a) Zal aan baby zeggen wat zij denkt dat er scheelt honger, dorst, natte pamper, koud, … 
b) Terwijl ze het zegt zal ze de emotie tonen en spiegelen. Mirroring is de operationele 

vormgeving van identificatie. 
c) Stelt verzorgingshandeling  

 
De manier waarop ze het zegt is luider en hoger en dit is nodig want er zit een betekenis achter. Dit 
noemen we marking (?) 
Betekenis: de baby weet dan dat wat de moeder zegt en wat ze toont, dat het hoort bij de baby en dat 
het niet bij de moeder zelf past. Het zijn de gevoelens die bij de baby passen. Als dit ontbreekt dan 
zien we vaak dat dit leidt tot persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd. 
 
Dit proces wordt bestudeerd binnen de hechtingstheorie en men gebruikt de term mirroring: de 
moeder spiegelt wat er gebeurt. Dat effect vindt je ook terug in de benaming identificatie en in het 
idee van identiteit. We ontwikkelen onze identiteit door zo goed mogelijk te gelijken op wat ons 
getoond wordt en dit nemen we dan over. Dit basisproces is iemand die ons zegt: wat we voelen, 
waarom we het voelen, hoe we er wel en niet mee moeten omgaan en wie we zijn. Dit zijn identiteit 
verlenende boodschappen. 
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Schema 
We starten met een arousel (zal later een affect worden.) -> een ander zal dit oppikken -> die zal 
woorden en beelden bieden die identiteit verlenend werken-> er wordt een affect weerspiegeld, een 
oplossing, … 
 
Dit proces gebeurd constant en telkens opnieuw. Dit betekent dat er heel veel van die spiegelingen 
aangebracht worden.  
Resultaat: Subject/identiteit is verdeeld. Het valt uiteen in verschillende stukken.  
 
Van zodra we een oproep doen, dan is er iemand die ons komt helpen. Dit is een conditioneren die we 
nooit zullen verliezen.  

• Voorbeeld: Als we een probleem hebben is de eerste vraag die we gaan stellen: “Wie kan me 
helpen?”. We hebben dit meegemaakt binnen een onvoorwaardelijke situatie van 
onvoorwaardelijke liefde. Dit is een sterk gesloten proces waardoor die basisovertuiging 
ontstaat en waardoor identiteit zich voortdurend zal uitbreiden. 
 

Die spiegelingen zullen zich uitbreiden dat blijft niet enkel van de moeder en later de vader komen. De 
spiegel waarin we kijken, worden steeds ruimer en dat stopt nooit. ‘de Ander’ zijn die die zorgen voor 
een verruiming. We hebben 1st de interactie met moeder, later familie, … en daarop volgt het 
‘familieverhaal’. Ouders gaan beginnen zeggen ‘hij is helemaal mijn broer.” Het probleem komt als 
moeder en vader elk iemand anders gaan vergelijken en dan volgt de verdeeldheid. 
 
Dat familieverhaal wordt later een nog ruimere spiegeling. Je groeit op in een bepaalde sociaal 
culturele omgeving//sociale klasse, regio, … dit zijn poegels waarin we kijken en we nemen dit over via 
de taal, het symbolische.  
 
Onze identiteit wordt aangevuld door onze familiale identiteit, maar ook door onze sociaal culturele 
identiteit 

• Voorbeeld: 2de helft vorige eeuw. Je kwam als 18-jarige terecht aan UGent. Er is geen GSM, 
geen computers, … je moet sociale contacten uitbouwen. Dit doe je door je streekgenoten te 
vinden: Voorbeeld: Oost-Vlaanderen vs. West-Vlaanderen. De 2 groepen begonnen elk hun 
eigen identiteit te ontwikkelen en er kwam een rivaliteit tussen beide groepen. Opeens was er 
een vrij sterke input van Nederlandse studenten. 
Effect: de groepen die eerst tegenover elkaar stonden, kwamen samen en opeens waren het 
de Vlamingen tegen de Nederlanders.  
 

• Voorbeeld: Prof gaat naar congres in Amerika. Dan kwam hij tot de vaststelling dat een 
Amerikaanse collega anders is dan zijn Europese collega.  Hoe verschillend dat de Belgische, 
Nederlandse, Duitse, Zweedse collega’s wel niet zijn, op dat moment komen hun 
gemeenschappelijke eigenschappen naar voren en het worden Europese collega’s versus de 
Amerikaanse collega’s. 
Klassieke misvatting: “Het heeft te maken met ras. Het zit in hun bloed.” Dit is gemakkelijke te 
weerleggen aan de hand van adoptie.  
Men gaat cultuur beschouwen als een onveranderlijk gegeven.  

o De Vlaming van 1970 heeft meer gemeenschappelijk met de Moslims van nu dan 
dat hij lijkt op een Vlaming nu. Zo vast is cultuur niet als het op zo een korte tijd 
kan veranderen. 
 

Besluit: identiteit is een constructie, waarbij je veel te danken heb aan waar je geboren bent.  
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Idee van verdeeldheid 
We worstellen allemaal met het probleem van consistentie. Dit heeft te maken met het feit dat we 
niet 1 stuk zijn, maar juist verdeeld zijn. Die verdeeld heid ligt op 2 vlakken: 
 

1. Verdeeldheid vertrekpunt van subject 
 
Baby heeft geen identiteit, maar dit betekent niet dat de baby niet denkt, geen affecten voelt, … Het 
functioneert op een manier dat we niet kunnen snappen, maar het functioneert wel degelijk. Dit zal 
allen pas psychologisch als het gespiegeld is en als het een naam krijgt. Dit is een merkwaardig proces 
die we vanzelfsprekend leren.   

• Voorbeeld: je gaat naar een dokter en de dokter vraagt om de pijn te beschrijven: brandende, 
stekende pijn, … Het brandt niet echt in je, maar toch zal de dokter begrijpen wat je bedoelt 
ondanks dat het niet letterlijk klopt. Dit komt omdat we die spiegeling delen. Mensen van een 
andere niet-Westerse cultuur hebben een andere spiegeling.  
We zien geen organische overgang, maar een psychologische overgang. Dit is de basis van de 
meest fundamentele verdeeldheid tussen lichaam en geest. 

• Voorbeeld: Vanaf dat je het voorgaande hebt bereikt, ongeveer 2 jaar, kan je de volgende 
uitspraak doen: “Ik heb een lichaam”. Baby is een lichaam. Er is een kloof tussen het ik en het 
lichaam. Dit voelen we op 2 polen die op elkaar staan: pijn en genot.  
 

2. Verdeeldheid binnen subject. 
 
Constructie gebeurd via spiegelingen en die komen van verschillende mensen en verschillende 
omgevingen. Bespiegelingen zijn niet onderling consequent en dat zorgt voor een verdeeldheid. Dit zal 
zich voortdurend uiten en het zorgt ervoor dat er intern een verhouding aan het werk is. 

• Voorbeeld: iemand in depressie. We horen dan: ik ben teleurgesteld in mijzelf, ik vind dat ik 
niets waard ben, ik ben kwaad op mijzelf. Je hebt altijd een ‘ik’ dat beoordeelt en een ‘ik’ dat 
beoordeeld wordt.  
Meest fundamentele vormgeving van verdeeldheid. 
 

We hebben het eerste proces beschreven van de identificatie. Het begint simpel en gaat dan ruimer 
verder. We identificeren ons met wat de ander ons voorhoudt en dat zijn woorden en beelden. Het is 
een narratief geheel. We zien ook dat dit proces geen eindpunt kent.  
 
2) Separatie  
 
Dit proces kennen we minder goed en we zijn er ook het minst mee bezig. Nochtans is dit misschien 
wel het belangrijkste proces, maar zonder proces 1 is dit er niet. 
 
Dit is “het afstand nemen van”, “het zelf willen kiezen;”, “het willen naar voor schuiven van het 
autonomen, van het ik”. Dit gaat in tegen het 1ste proces. 
Dit proces verklaard waarom we niet nog meer op elkaar lijken. De manier waarop we onze identiteit 
verkrijgen, maakt dat we heel erg op elkaar lijken, maar toch verschillen we ook en dit hebben we aan 
dit proces te danken. 
Een ander effect is dat het eerste proces zorgt voor determinatie. 

• Voorbeeld: adoptie, afhankelijk van waar we opgroeien zal u identiteit zeer verschillend 
ingevuld worden. 

 
Het 2de proces zorgt voor een stuk autonomie en dat betekent dat we een keuzemogelijkheid hebben 
en ook een stuk verantwoordelijkheid. In het eerste ben je nog de verantwoordelijkheid van je ouders. 
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Werking 
In beide processen moet er een evolutionaire grond zijn 
Elke moeder gaat die hoger stem toepassen. Niemand leert dit dus het staat evolutionaire vast. Het 
feit dat de kinderen het overnemen zou via spiegelneuronen verlopen denkt men, maar er liggen dus 
sowieso mechanismen klaar voor. 
Bij autonomie moet dit ook zo zijn, maar dat snappen we veel minder. Als je een baby observeert die 
motorisch al naar de peuter aan het gaan is ziet men dat ze zichtbaar streven naar autonomie. Bij de 
voedingssituatie is dit simpel te zien. Vanaf 3 maanden zal de baby zelf de papfles proberen nemen en 
dit is nog sterker aanwezig wanneer ze overgaan naar vaste voeding. Ze willen zelf scheppen en dit 
geeft aanleiding tot veel trope, maar dit is wel belangrijk. Je krijgt een gevecht rond autonomie. 
Wanneer de ouders dit niet toestaan zal het kind in opstand komen. Er moet dus iets klaarliggen. 
Kinders leren dit niet, maar ze doen het automatisch. 
Peuters 
Bij de identificatie werd aangegeven dat er binnen de verhouding ouder-kind dat er een 
onvoorwaardelijke liefde aan het werk is. Wat de baby ook doet is er een moeder en vader die dit 
proces zal uitvoeren. Dit is het paradijs, maar dit is maar van korte periode. 
Wanneer het kind peuter wordt zien we een cruciale verandering. 
De onvoorwaardelijke liefde, wordt voorwaardelijke liefde. Ouders zullen verwachtingen hebben en 
die ook uitspreken. Naargelang de peuter beantwoord, zal de peuter de liefde krijgen. Doet het kind 
dit niet, dan zullen ouders het even stilleggen. 
 
Dit is meer het geval omdat als we het hebben over de peuter, het niet meer gaat over een moeder-
kind verhouding, maar er komen vele anderen die gezien de leeftijd van het kind verwachtingen naar 
voor gaan schuiven. 
Gevolg: kanteling in ontwikkeling. Als het kind wilt hebben dat zijn verlangen ingevuld wordt, dan is de 
voorwaarde dat het zich identificeert met het verlangen van de andere. 
Ook dit wordt via conditionering herhaald. De peuter leert dat als het beantwoordt aan de 
verwachting, het verlangen van de ander dat die dan bereidt is de peuter’s verlangen te 
beantwoorden.  

 Mijn verlangen is afhankelijk van het verlangen van de ander. 
 

Lacan 
Opvolger van Freud 
 
Heeft een uitspraak geformuleerd over het verlangen: ‘Le désir de l’homme, c’est le désir de l’autre’. 
=>  het verlangen van de mens, is het verlangen van de ander 
=> het verlangen van de mens, is het verlangen naar de ander 

 
Het motief voor de subject wording heeft te maken van het verlangen. Ik moet me spiegelen aan de 
verwachting van de ander, zodat die zich zal spiegelen aan mijn verwachtingen. Dit verklaard waarom 
dit proces eindeloos is.  
Je bent nooit zeker of het verlangen van de andere beantwoord.  

• Voorbeeld van die verhouding: mode. De mode is de verwachting van de ander over hoe we er 
moeten uitzien. Zeker in een bepaalde leeftijdsfase vinden we dat belangrijk en proberen we 
eraan te beantwoord, maar we zijn nooit tevreden.  

• Voorbeeld: belangrijk aspect van de identiteit is onze genderidentiteit. De invulling hiervan 
hangt af van de verwachting die we percipiëren bij de ander. Als ik mijn vrouwelijke identiteit 
wil invullen en ik ben heteroseksueel, dan ga ik me spiegelen aan wat ik denk dat de 
verwachting is van de mannen.  
1. Ik weet nooit wat die mannen verlangen 
2. Ik ben nooit zeker of ik daar volledig aan beantwoord. Je blijft dus bezig en het stopt niet 
omdat het motief nooit opgegeven wordt namelijk het willen beantwoorden aan de 
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verwachting, verlangen van de ander 
 

Link met separatie en autonomie 
 
Proces 1 is simpel: iets wordt voorgehouden, je neemt het op en je bent het. 
 
De moeilijkheid begint wanneer je moet vaststellen dat datgene dat je op u genomen hebt 
(identificatie) dat die nooit voldoende is voor de ander. Je moet dan ook vaststellen dat verschillende 
mensen, verschillende verwachtingen hebben. Je kan dan kiezen waar je je mee gaat identificeren en 
waar dat je je niet ga identificeren. 
Dit is te zien vanaf de leeftijd van 2 jaar. De peuter leert 2 woorden: ‘ik’ en ‘nee’. Er is een eenvoudige 
truc om hier als ouder mee om te gaan.  

• Stel je wilt je kind fruit laten eten. Je mag die dan niet opleggen om iets te eten, maar geeft de 
peuter een keuze: 
Zeg niet: “Eet de banaan” 
Ze weg: “Wil je de banaan of de appel?” 
 

Je opent keuzemogelijkheden en daarmee sluit je aan, aan het separatieproces. De peuter krijgt het 
idee dat die mag kiezen. Het wordt niet meer bepaald door de ouders. 
Dit zie je ook in de puberteit. Vaak doen ze het tegenovergestelde van de ouders.  
 
Het wordt mooi als die keuzes bewust worden gemaakt en dat is hetgeen dat hoort bij de 
volwassenheid. Dit is de separatie. Men staat los van de invulling van de ander en men zorgt zelf voor 
de invulling.  
 
“Het feit dat ouders verdeeld zijn zorgt ervoor dat je keuzes kan maken.” 
 
Separatie is dus bewust kiezen tussen verschillende invullingen. 
 
Kan je zelf een invulling maken? 
Dit is uiterst zeldzaam. Er zijn geen voorbeelden van volgens de prof. De originaliteit van de mens ligt 
in het maken van nieuwe combinaties. We krijgen allemaal dezelfde beelden, maar sommige beelden 
neemt de ene op en andere niet en zo ontstaand nieuwe combinatie 
 
Samengevat 
De identiteit is een constructie van spiegelende interacties in een verhouding waar het verlangen 
centraal staat. Identiteit komt tot stand in een verhouding. 
1ste verhouding: ouder-kind 
Nadien: man-vrouw verhouding, lichaamsverhouding, …  
 
Als we het idee dat identiteit een constructie is, sterk gaan doorduwen, dan betekent dit dat we van 
een baby kunnen maken wat we willen. Dit is een illusie. Je kan er niet zomaar alles van maken en dit 
is het effect van het feit dat die constructie bovenop een biologische grond gebeurd en dit zet een 
aantal krijtlijnen uit. Binnen deze lijnen kunnen we veel doen, maar daarbuiten niet. 
 

• Voorbeeld: seksuele identiteit. We maken al lang een onderscheid tussen seks en Sekse: 
biologische identiteit 
Gender: psychosociale seksuele identiteit. 
 

We hebben die 2 nodig en dit toont dus de interactie. De biologische sekse is vrij duidelijke bij de 
geboorte, maar de genderidentiteit moet geconstrueerd worden vanuit de omgeving. Als we onze 
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vrouwelijke identiteit kunnen ontwikkelen in West-Europa dan is die anders dan wanneer we deze 
zouden moeten ontwikkelen in Sudan. 
 
John-Joan case 
Wat bedoelen we met die krijtlijnen? 
 
We keren terug naar de jaren 70. Het idee van genderidentiteit kwam in ontwikkeling en dit creëerde 
het idee dat de psychoseksuele identiteit alleen maar een effect was van opvoeding. In Amerika was 
er een Joods koppel met een tweeling en die jongens moesten besneden worden. Bij de besnijdenis 
gebeurd een ongeluk. 1 van de 2 jongens’ penis wordt verminkt en zal nooit een normale penis 
krijgen. Ze gaan naar de dokter en die stelt vast dat het niet meer opgelost kan worden. Hij stelt voor 
om het jongetje zijn genitaliën volledig weg te halen en er gaandeweg een meisje van te maken via 
chirurgie. De bedoeling was om het kind ook als een meisje op te voeden.  
 
Ze verhuizen naar een plek waar niemand hun kent en de ene helft van de tweeling wordt opgevoed 
als meisje. Vanaf de leeftijd van 12-13 jaar begon ‘het meisje’ te beseffen dat ze zich niet thuis voelt in 
haar lichaam, terwijl die NIETS wist van de situatie. Ze hebben geprobeerd haar terug om te bouwen, 
maar het is niet gelukt en uiteindelijk pleegt hij/zij zelfmoord. 
 
Dit is een vreselijk experiment. Het heeft het denken over genderidentiteit serieus genuanceerd. 
Genderidentiteit wordt geconstrueerd bovenop dat organisme en dat zet krijtlijnen uit waar je niet 
buiten kunt gaan. 
 
Inhoud identiteit 
We hebben nu de processen beschreven, maar we hebben het nog niet gehad over de inhoud van 
psychologische identiteit.  
 
Als we terugkeren naar de processen zien we dat er een affect wordt gespiegeld in de verhouding 
tegenover de andere. De verhouding is de manier dat we identiteit operationeel kunnen begrijpen. 
Identiteit bestaat uit cruciale verhoudingen die we meedragen en die ons typeren. 4 verhoudingen:  

- De verhouding tegenover het andere geslacht 
Heteroseksueel redeneren: ik kan mij vrouwelijke identiteit enkel ontwikkelen in verhouding 
tot de mannelijke identiteit. Daarover ga ik voortduren spiegelen krijgen om te weten hoe ik 
me moet gedragen en zo ontwikkel in mijn genderidentiteit. 

- Verhouding tegenover de andere gelijken 
Hoe verhoud ik me tegenover mijn leeftijdsgenoten? Hoe ga ik ermee om? Dat lijkt minder 
belangrijk, maar dit staat centraal in de ethica (verhouding tegenover mijn naasten) 

- Verhouding tegenover de ander van de autoriteit 
We beginnen allemaal onderaan tegenover diegene die boven ons staan, ouders. Maar later 
gaan we zelf daar boven staan: we worden zelf ouder, we komen professioneel oven te staan, 
… 

- Verhouding tegenover onszelf.  
Dit stellen we elke ochtend opnieuw op in de badkamer voor spiegel. We proberen het in orde 
te krijgen en op dat moment ontwikkelt zich een dialoog met onszelf en die zal heel de dag 
doorlopen op de achtergond. Dit is een evaluerende verhouding: 

o Iemand is tevreden over zichzelf 
o Iemand is teleurgesteld in zichzelf. 

 
Slotopmerking 
Dat evaluerende van de laatste verhouding zit in elke verhouding. 
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Les 5 

 
Herhaling vorige les  
Professor is vorige les iets vergeten vertellen dat belangrijk is!  
 

Start identiteit: Baby huilt meteen na de geboorte door onevenwicht in het lichaam (arousel) → 
iemand gaat reageren want die neemt het op als een apèl en die gaat dingen doen, zeggen of tonen, 

meestal de moeder → die gaat zeggen wat zij denkt dat er mis is: honger, dorst, natte pamper, … → 
zal tonen met haar gezicht welk emotie hierbij past. 
 
= handelingen benoemen en tonen van affect 
 
Dit gebeurt door vele verschillende mensen, honderden keren en dit nemen we over, we gaan ons 
identificeren en zo ontstaat onze identiteit. Deze identiteit is verdeeld.  
 
Vergeten stuk: In die eerste uitwisseling die duizenden keren uitgedeeld wordt, gebeurt een zeker 
belangrijk iets: een oorspronkelijk lichamelijk gebeuren krijgt een psychologische 
connotatie/betekenis. We vinden hier de basis voor de belangrijkste angst: verlatingsangst, 
separatieangst, angst dat iemand ons niet meer moet. Dit heeft een centraal motief voor onze 
identiteitsontwikkeling.  
Die lichamelijke ervaring (honger, dorst, …) wordt beantwoord en opgelost. Dit betekent dat er een 
verwachting gecreëerd wordt: als er iets fout loopt bij mij, zal iemand anders het oplossen. Het is niet 
alleen een lichamelijk arousel, maar het krijgt een intersubjectieve betekenis: ik heb het moeilijk en 
iemand anders zal mij komen helpen.  
Dit heeft een neveneffect: af en toe komt die ander soms niet opdagen of later dan verwacht. Dit 
zorgt voor een separatieangst: de angst dat we de andere gaan kwijt geraken, de angst dat die andere 
persoon ons niet meer moet. 
 
Een van de ergste dingen dat kan gebeuren: wiegendood. Men gebruikte vroeger toestellen daarvoor 
die de hartslag of ademhaling van die baby opnam ‘s nachts. Ze zijn hiermee gestopt want baby’s 
hadden snel door dat ze op die manier aandacht konden krijgen. Ze hielden hun adem in en 
monitorde hun eigen hartslag.  
Dit komt vanuit de separatieangst. Dit is de meest fundamentele angst en vind dus hier zijn basis. Dit 
sluit perfect aan met het 1ste proces in de identiteitsontwikkeling, maar er zijn 2 processen.  
 
2 processen in identiteitsontwikkeling:  

1. Identificeren met een ander 
2. Afstand nemen van wat andere denken.  

Hier hoort ook een angst bij die enkel kan komen als de 1ste angst er al is: Angst dat mensen te 
dicht komen en onder ons vel geraken.  
Deze angst wordt het minst bestudeert en daarom hebben we er geen uniforme benaming  
separatieangst. (Professor: intrusieangst)  
 
 

Datgene dat we vrezen in het 1ste proces, is wat we verlangen in het 2de proces. Dit geld ook 
omgekeerd. Deze 2 angsten vormen het motief voor een interpersoonlijke verhouding waarbij we 
dicht bij iemand willen zijn of net afstand willen nemen en autonoom willen staan t.o.v. de andere. 
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Wat is de inhoud van de identiteit? 
 
Dit is een operationele manier om te bespreken wat de inhoud is, sluit aan bij die 2 processen. We 
kunnen dat het beste begrijpen in termen van verhouding met betrekking tot een arousel. We kunnen 
spreken van een affect. Het zijn verhoudingen van subjecten tot een ander met betrekking tot een 
affect.  
 
Als we die eerste processen bekijken dan kunnen we vaststellen dat affecten worden omgevormd tot 
emoties. Verschil tussen affect en emotie: 

- Een affect is een onderliggend autonoom automatisch proces, die vaak onbewust gebeurt. 
Het heeft veel te maken met het lichaam. Als we er ons bewust van worden wordt het een 
emotie. 

- Een emotie is een bewuste vorm van affect.  
 
Proces van identiteit komt neer op een overgang van affecten naar emoties. De baby ervaart veel, 
maar de baby kent geen taal en kan het niet benoemen wat het is. Later kan hij dit wel. 
 
Vraag: hoe kunnen we een affect ervaren en daar geen bijhorende emotie bij hebben? Hoe kunnen 
we angstig zijn en dit niet voelen? 

• Voorbeeld: paniekstoornis. Is heel acuut en soms zelf zonder reden. We kunnen die angst vaak 
niet koppelen aan iets en dat maakt het bangelijk. Je kan soms zien dat iemand die vaak 
paniekaanvallen vertoont, dat die zijn angst zal koppelen aan een secundair subject.  
Hoeveel mensen lijden aan paniekstoornis zonder dat ze beseffen dat ze een angst hebben? 
Ze zullen alle kenmerken hebben, maar de angst niet bewust ervaren. 
Antwoord: 1 op 3. Ze ervaren wel alle somatische equivalente van angst.: verhoogde hartslag, 
zweten, buikkrampen, willen weglopen, … maar als je het vraagt wat er is, dan zeggen ze 
gewoon dat ze zich niet goed voelen, maar ze ervaren gewoon de emotie van paniek zelf niet. 
Die verhouding is belangrijk en die leren we zelf kennen en zo leren we ook onszelf kennen in 
verhouding tot ons lichaam en tot anderen  
 

Om de inhoud van identiteit te begrijpen, bekijken we 4 belangrijke verhoudingen tegenover: 
- Eigen lichaam 
- Andere geslacht  
- Ander gelijken  
- Autoriteit  

 
Elk van die 4 verhoudingen worden aangeleerd in functie van die primaire spiegel: ouders, omgeving, 
grootouders, ... Het is dus ook niet zo moeilijk om te zien dat die spiegelingen te maken hebben met 
affecten:  

• Voorbeeld: ‘Je mag je broer niet zo ambeteren, wees lief voor elkaar’. Dit is een spiegeling 
rond een affect met betrekking tot een verhouding. 
 

Onze identiteit is dus ALTIJD intersubjectief is. Psychologie is nooit beperkt tot individu. Je kan het niet 
alleen, het is altijd in verhouding met anderen en dit kan je op vele punten zien:  

- Alle emoties worden gespiegeld. Als je oogcontact maakt met iemand, lach je automatisch en 
die zal waarschijnlijk teruglachen. Affect spiegelt zich en is ‘besmettelijk’. 

- Lichaam lijkt heel individueel te zijn, maar die staat ster in verhouding met andere lichamen. 
Als je samen zit met iemand zit je meestal zoals die persoon. Als je je benen kruist, zal de 
andere persoon waarschijnlijk hetzelfde doen. We spiegelen.  
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- We hangen sterk af van die blik van een ander op je lichaam. Dan hebben we het over de 
aantrekkingskracht of het al dan niet beantwoorden aan een ideaal.  
De blik van de andere op ons lichaam zal ons sturen. Een voorbeeld: iemand heeft een 
ongeluk en diens hand is zwaar verbrijzeld. Die persoon is er zwaar en toe, maar door de 
adrenaline zal die geen pijn meer voelen. Toch durft de persoon niet kijken. In het ziekenhuis 
zal die persoon naar de dokter’s blik kijken als die zijn/haar arm bekijkt en afhankelijk van de 
dokter’s gezicht zal die kunnen afleiden hoe ernstig het is. 
 

Identiteit is sowieso interidentiteit. De makkelijkste illustratie hiervan is de genderidentiteit: je bent 
enkel man tov een vrouw en omgekeerd.  
 
Belangrijke antwoord op de vraag naar de inhoud 
Het gaat over verhoudingen waarbinnen affecten en emoties centraal staat. Onze identiteit zit ook vol 
met normen en waarden, regels, do’s en don’t, …  

• Voorbeeld: verhoudingen tov autoriteit bestaat uit regels. 
 

Die verhoudingen en normen en waarde komen tot stand binnen een basisverhouding (starten bij 
basisfiguren: ouders) in onze beginjaren.  
 
Die verhouding is sterk bestudeert en dat is de hechtingstheorie: verhouding kind-ouder, moeder-
kind. Op grond hiervan is er veel duidelijk geworden op vlak van het belang van een goede moeder-
kind relatie 
 
Eerste hechtingstheorie Bolwa: accent wordt gelegd op veilig vs onveilig. Later wordt accent gelegd op 
wat een veilige hechting mogelijk maakt en onveilige hechting onmogelijk. Binnen een veilig hechting 
ontwikkel je een gezonde identiteit en bij een onveilige hechting kan dit voor problemen zorgen. Een 
onveilige hechting vinden we terug bij een borderline persoonlijkheidsstoornis. 2 kenmerken van deze 
stoornis:  

1. Hebben in hun prille ontwikkeling een onveilige hechting meegemaakt als kind of een 
traumatische ervaring meegemaakt hebben als kind. Effect hiervan is het 2de kenmerk. 

2. Hun identiteit is heel vreemd. Het is leeg en/of chaotisch. Er staan stukken naast en door 
elkaar die niet geïntegreerd zijn.   

• Voorbeeld: iemand binnen therapie met een normaal neuroticisme die zal ‘normaal’ en 
continue evolueren en dat zullen we ook kunnen zien. Iemand met borderline diens 
stemming kan binnen de minuut omslaan van heel positief naar heel negatief. Diens 
identiteit is niet geïntegreerd. Het kan soms zijn dat iemand met borderline u eerste de 
beste therapeut ooit vindt en 5 minuten later u de slechtste therapeut ooit vindt. 
 

Dat niet-geïntegreerde herkennen we: als we 3 jaar zijn hebben we dat ook. Mama is eerst de beste 
en nadien krijgen we geen koek en dan opeens haat je mama. Dit gaat normaal weg en maakt deel uit 
van de ontwikkeling, maar bij mensen met een BPS gaat dit niet weg.  
 
Wat is er specifiek fout gelopen? Sommige mensen groeien op in een zeer traumatische, onveilige 
situatie, maar die hebben geen BPS. Het heeft niet zo zeer te maken met die objectieve traumatische 
omgeving, maar meer met spiegeling. In welke mate heeft de primaire omgeving een congruente 
spiegeling aangeboden?  

• Voorbeeld: een mama hoort aan het gehuil van de baby waarom die weent en zal de juiste 
spiegeling geven en de juiste handeling uitvoeren. Stel dat je een foute spiegeling of een 
inconsequente spiegeling krijgt. Voorbeeld: een situatie waar het huilen van de baby altijd 
beantwoord wordt met ‘hij heeft honger’. Dit is een foute spiegeling. Uit veel klinisch 
onderzoek blijkt dat mensen met mensen met een BPS opgegroeid zijn in een omgeving met 
incongruente spiegeling die niet overeenkomt met wat de baby zelf ervaart.  
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Men heeft ook gezien dat zelfs daar waar de spiegeling wel correct is, maar die hoge stem van 
de mama ontbreekt, er ook een BPS problematiek kan ontstaan. 
 

Er is een goot effect van onmiddellijke omgeving op de ontwikkeling van de identiteit. Die omgeving 
zijn de ouders. Men kan ook uitbreiden naar een ruime omgeving en dat is het dominante vertoog. 

• Illustratie: spiegeling van de maatschappij tot de jaren 60’, op vlak van het lichamelijk en de 
seksualiteit, heeft sowieso pathologische effecten gehad op mensen. Seksualiteit was slecht, 
verboden, ziekelijk, het was een taboe, … en dan had je als resultaat dat mensen op hun 
huwelijksnacht niet wisten wat doen en met heel veel angsten zat. Het maatschappelijk 
vertoog gaf een foute spiegeling en dat gaf een fout beeld op onze natuurlijke arousel.  

 
Implicaties  
We hebben de 2 processen beschreven en hun angsten (separatienagst en intrusieangst), we hebben 
de inhoud bekeken namelijk de verhoudingen tegenover belangrijke anderen waar affecten gespiegeld 
werden en we hebben ook gezien dat identiteit bestaat uit normen en waarden. We kunnen nu 
implicaties op een rij zetten die een effect hebben op verhouding tussen individu en maatschappij: 
 

1. Narratieve identiteit. 
We zijn allemaal een verhaal die eerst door ouders worden geschreven en waar we nadien 
aan mee beginnen schrijven. Dit verhaal is nooit af en daarom blijft onze identiteit 
veranderen. Psychotherapie komt neer op het herschreven van het verhaal.  

2. Onze identiteit is nooit af 
We blijven verder evolueren en veranderen. Vroegere levensjaren zijn belangrijker dan latere, 
maar binnen 20 jaar zullen we anders zijn dan dat we nu zijn. We spiegelen aan onze 
omgeving die zal veranderen en dat maakt dat onze identiteit verandert.  

3. Onze verandering zijn in functie van de verandering van de spiegels.  
4. Onze identiteit is altijd verdeeld om verschillende redenen.  

Belangrijkste implicatie! 
Onze identiteit is verdeeld om verschillende redenen. Er zit een verdeeldheid tussen de 
spiegelingen die we overnemen van de ander en datgene dat gespiegeld wordt (een 
lichamelijk proces, arousel). Dit krijgt een psychologische uitdrukking zoals angst. Die 
spiegeling van die arousel in termen van angst, kan dat nooit vatten en er blijft een kloof 
tussen onze lichamelijk ervaring en hetgeen dat psychologisch uitgedrukt wordt. Dit is psyché-
soma kloof.  
We nemen deze beelden van de ander over omdat we zo goed mogelijk willen beantwoorden 
aan de verwachting van de ander door onze separatieangst, maar in de aangeboren beelden 
gaan we snel zien dat er beelden zijn die niet overeenkomen en zels botsen. 

• Voorbeeld: genderidentiteit. Vrouw of man. Later moeder of vader. Moeder en vrouw 
botst. Wat je moet doen als moeder, overlapt maar een beetje met wat je moet doen als 
vrouw. 

5. Identiteit is interindividueel  
6. Identiteit is slechts origineel als unieke combinatie van reeds bestaande invullingen. 

Waarom zijn we dan uniek? Waar zit onze eigen identiteit? We zijn een uniek plagiaat. We 
halen verschillende stukken uit verschillende anderen en gaan die op een verschillende 
manier bijeen plakken. In die verhoudingen en processen zit er dus een determinatie (zie 
vorige les: adoptie). Maar toch hebben we ook autonomie en keuze door separatie processen.  

7. Identiteit is grotendeels gedetermineerd, maar bevat een stuk autonomie 
We kunnen kiezen tussen wat aangeboden wordt, eventueel zelfs actief op zoek gaan naar 
nieuwe invullingen. Keuzemogelijkheid kan groter of kleiner zijn. In elk proces die in de pers 
komt, wordt de vraag gesteld naar de toerekeningsvatbaarheid. Met die vraag gaan we het 
volgende bekijken rond identiteit adhv 2 sleutebegrippen. 
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Authenticiteit VS vervreemding 
 
iedereen is ervan overtuigd origineel te zijn. We kunnen ook de vraag stellen naar de authenticiteit, de 
ware ik, de oorspronkelijke ik tegenover het valse ik. Men ging uit van de volgende redenering: 
iemand kan vervreemd geraken van zichzelf door de omgeving en zen ware ik verliezen. Volgende de 
professor bestaat er in zen visie geen oorspronkelijke identiteit. Die komt van buitenaf en wordt door 
de omgeving opgevuld. Betekent dit dan dat er geen authentiek stuk is? Jawel maar het is niet 
psychologisch. Het is een arousel, datgene dat meegegeven wordt en dat moet gespiegeld worden. De 
vraag naar het authentieke is een vraag naar de mate waarin spiegeling min of meer congruent zijn. 
Als iemand zich kwaad gedraagt of toont en iemand vraag waarom die er verdrietig uitziet dan is het 
een foute spiegeling. De benamingen en psychologische invullingen zijn sowieso vervreemdend, want 
ze komen van een ander. 
 
We hebben verschillen tussen culturen op vlak van arousel  

- Cultuur waarbij emoties te veel gespiegeld worden. Ze worden daar aangemoedigd om 
emoties te tonen en soms worden ze teveel gespiegeld.  

- Cultuur die elke uiting van arousel gaat afvlakken. Kinderen worden opgevoed met het idee 
dat gevoelens er niet mogen zijn. Hierdoor krijg je een volledig nieuwe identiteit en volledig 
nieuwe verhoudingen. 
 

Geen van beide is juist of fout, maar ze zijn wel alle 2 vervreemdend omdat ze een nieuw element 
gaan toevoegen (symbolisatie, spiegeling) dat van buiten komt. Lacan, Franse opvolger van Freud, 
kwam op het idee om ipv over identiteit, over aliënatie te spreken. 
 
Identificatie: ons gelijk maken aan wat ons voorgehouden wordt 
Aliënatie: ons invoegen in de ander.  
2 benamingen kunnen voor hetzelfde proces gebruikt worden. 
 
Vervreemding 
 
Als we aliënatie meer in het Nederlands zouden benoemen, dan spreken we over vervreemding. Die 
term heeft een oude traditie in de filosofie. We zien die term terug bij Rousseau, Hegel, Marx 
(entfrendung?)  
 
2 opvattingen rond dit idee van vervreemding. Ze staan tegen lijnrecht tegen elkaar:  

- Aristoteles 
- Freud, Hobbes, …  

 
1. Aristoteles  
 
Was een natuurfilosoof en hij bestudeerde de natuur in het algemeen. Er was nog een vermenging 
tussen filosofie en wetenschappen. Voor Aristoteles was het normaal dat er in de natuur een doel 
ingebakken ligt voor elk leven wezen en iedereen wilt dat doel zo goed mogelijk bereiken. Iedereen 
wilt zichzelf zo optimaal mogelijk realiseren en excelleren (eigen talenten zo excellent mogelijk 
voorbrengen). Dit is een teleologische redenering.  
Doel: we willen onszelf realiseren. Wat er in de kiem willen we zo optimaal mogelijk naar buiten 
brengen. Er zijn dingen die dit kunnen bemoeilijken. Er is een vervreemding onstaan. 

• Voorbeeld: Kiem = je had muzikant moeten zijn, maar door omstandigheden is dit niet 
gebeurd. 

 
Dit teleologisch denken blijft aanvaard tot Darwin komt. Hij stelt dat de kenmerken die we hebben 
berusten op toeval door toevallige mutaties. Die zorgt dat er een ander individu ontstaat. Als dit 
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wezen beter beantwoord aan de omgeving, dan zal die zich beter kunnen voortplanten. Dan krijg je 
meer van die soort en zal de rest hoogstwaarschijnlik uitsterven. Dit is het principe van de survival of 
the fittest: meest aangepaste. Met deze redenering wordt het doel weggeveegd, want alles berust op 
toeval.  
 
Die redenering van Aristoteles zorgt voor een onderscheid tussen een origineel zelf en de realisatie 
daarvan. Die realisatie kan meer of minder overeenkomen met de oorspronkelijke kern. 
 

1.1. Rousseau  
 
Zal het idee van Aristoteles gebruiken zoal iedereen toen deed. Hij zal het oorspronkelijke doel 
hanteren om te zeggen dat de moderne mens van toen vervreemd is geraakt van zijn oorspronkelijke 
kern door de stedelijke omgeving (17e – 18e eeuw). Hij houdt een pleidooie voor de nobele wilde die 
alle goede kenmerken bezit, maar slecht wordt gemaakt door zijn omgeving (=Le bon sauvage)  
 

1.2. Marx  
 
Zal Aristoteles en Rousseau combineren en zal de vervreemding toeschrijven aan de 
arbeidsorganisatie (einde 19e eeuw, begin 20ste eeuw). Hij doet dit omdat 1 van de belangrijke 
kenmerken van industrialisatie is dat arbeid weggetrokken wordt van thuismilieu. Hiervoor werkten 
mensen thuis. Werk en thuis wordt dus gesplitst: temporeel en ruimtelijk. Je werkt op een andere 
plaats van dat uur tot dat uur. Op het werk ben je arbeider, maar thuis ben je jezelf.  
De mens raakt anders vervreemd van zen oorspronkelijke zelf.  
 
Zoal bij Marx als Rousseau wordt de oorspronkelijk kern gezien als goed. We zijn in wezen goed en 
excellent. Gegeven een goede omgeving zullen die kenmerken zich positief ontwikkelen. De omgeving 
maakt u dus slecht.Die opvattingen zijn vreemd want ze staan haaks tegenover de op dat moment 
dominante Christelijke opvatting namelijk dat de mens slecht is. De mens is slecht en moet door 
strenge opvoeding goed gemaakt worden. 

 
Moderne antropologie  

 
Norbert Elias 
Schrijft een boek en de centrale stelling hier is dat de mens steeds beter wordt (lees: wordt steeds 
minder agressief). Dit hebben we te danken aan cultuur en opvoeding. 

 
Steven Pinker 
Heeft een boek geschreven: “Ons betere ik” en is de psychologische tegenhanger van Norbert Elias. 
Hij toont wel aan dat agressie inderdaad sterk gedaald is in. Verklaring: toegenomen beschaving en 
cultuur.  
  
Beiden hun uitgangspunt: de mens is slecht en beschaving is nodig. Door de beschaving treedt de 
beter ik terug. Die opvatting zien we ook op wetenschappelijk vlak terug en niet enkel bij Christendom.  
Vraag: als de mens in wezen eerder kwaadaardig is, dan moet de maatschappij heel sterk gericht zijn 
op verbod, heel sterk opvoedend, heel sterk inperkend moet zijn, … 
Als we ervan uitgaan dat de mens wezen goed is, hoe komt het dan dat het soms verkeerd loopt? Wat 
zijn de maatschappelijke factoren die dan een rol spelen? 

→ dilemma! Is de maatschappij oorzaak van een vooruitgang of achteruitgang?  
 
2 ideeën hierover:  



 
 

Cultuur- en maatschappijkritiek 2017-2018 

 
54 

- Psychologische identiteit is niet wezenlijk.  
Het komt vanbuiten en niet vanbinnen. Dit krijgen we via opvoeding van thuis, maar ook via 
maatschappelijke opvoeding. Dit is vervreemdend. Het reikt iets aan van buitenaf. 

- Die psychologische identiteit komt wel bovenop een biologische ondergrond. 
We kunnen de vraag opnieuw stellen: zitten er in de biologische ondergrond een aantal 
arousel zaken waar we niet buiten kunnen en waar de maatschappij een weerspiegeling voor 
biedt? 

• Voorbeeld: is de mens natuurlijk monogaam of niet? Hier zit een deterministische 
redenering in. Het antwoord is dat de mens biologisch niet monogaam is. Moest het wel zo 
zijn, dan zouden we de vraag niet moeten stellen, maar dit is een biologisch aspect. 
Cultureel zijn we dit wel. Er is een sterke druk op het hebben van monogame relaties. Deze 
druk is wel de laatste 20 jaar gedaald. Dit voorbeeld toont aan dat hetgeen dat zich in de 
biologie bevindt, niet noodzakelijk gespiegeld wordt op vlak van cultuur. Er is een 
divergentie tussen.  
Het is geen of-of situatie, maar we kunnen de vraag niet, niet stellen. 
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Deel 2  

 
Het stellen van de vraag of de mens goed of slecht is, is zo’n 50 à 60 jaar verboden geweest en dat was 
niet altijd een vraag dat wetenschappelijk beantwoord mocht worden. De reden waarom de vraag niet 
werd gesteld was vanwege het antwoord namelijk: dat moraal van boven kwam en wij zijn die dat dat 
moeten volgen (God). Als we het hebben over het wezen van de mens dan is er ook sprake van een 
biologische ondergrond.  
 
Begin vorige eeuw komt er een ander antwoord: moraal berust inderdaad op een biologisch 
ondergrond. Deze werd geïnterpreteerd door een lezing van Darwin. Die manier van kijken naar de 
biologisch grond van moraal, heeft aanleiding gegeven tot ideeën over het hern ras, slaven ras, 
übermenschen en üntermenschen, … en nadien zaten we bij de holocaust. De mensen die daarmee ok 
waren zeiden dat dit strookte met de biologische gronden. Het heeft een halve eeuw geduurd voordat 
die vraagstelling terug aan bod kwam. 
 
Experimenten 
De conclusie binnen deze experimenten: de mens is slecht. 
2 experimenten die we gaan bekijken: 

- Milgram experiment 
- Zimbardo  

 
Experimenteel onderzoek heeft veel overtuigingskracht. We hebben anderzijds ook klinisch 
onderzoek. Bij experimenteel onderzoek gaat men ervan uit dat de proefleider de variabelen zoveel 
mogelijk in de hand heeft. Dit heeft als gevolg dat de besluit die het experimenteel onderzoek heeft, 
wetenschappelijker is. Bij klinisch onderzoek werken we met echte situaties en daar kunnen we ook 
conclusies uit trekken, maar we kunnen hier nooit alle variabelen kennen en daaruit volgt dus ook dat 
we ze niet in de hand kunnen hebben. 
 
1. Milgram experiment 
 
Milgram heeft eigenlijk 23 pogingen voordien gedaan om dit experiment uit te voeren. Hij kreeg niet 
het resultaat dat hij wou hebben en dit wou hij per sé. Hij veranderde voortdurend de variabele. Een 
belangrijke variabele was dat diegene die de shock kreeg uit het blikveld bleef van diegene die de 
shock toediende. Milgram mikte ook uitdrukkelijk op mediabelangstelling en hij heeft ook gescoord. 
Die context toont aan dat het onderzoek geframed is. De onderzoeksopzet is van dien aard dat het 
resultaat moest bekomen worden en het zat er op voorhand al in. Totale onderzoeksopzet kunnen we 
terugvinden op minerva (leidraad). 
 
Dat onderzoek dat toont dat de mens slecht is, is eigenlijk gewoon een slecht onderzoek omdat men 
iets aangetoond heeft dat die wou aantonen en Milgram wou gewoon media-aandacht 

 
2. Zimbardo 
 
Een aantal mensen worden aangeduid als cipier en anderen worden aangeduid als gevangen. Na een 
korte periode moest het experiment stopgezet worden, want de cipiers werden sadistisch agressief. 
Besluit was dus weer dat mensen slecht zijn.  
 
Onderzoek van dit onderzoek toont dat dit onderzoek nog meer geframed was dan Milgram en ook hij 
nog meer op zoek naar media succes. 
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In beide situaties neemt de proefleider plaats in van spiegelende anders, diegene die het voorhoudt 
waar men aan moet beantwoorden en die geeft identiteit verlenende boodschappen en die gaat ook 
straffend optreden als iemand daarvan afwijkt. 
Resultaat: Milgram: 2/3 gaat me ein proefopzet. Zimbardo: 1/3 gaat erin mee, 1/3 niet, 1/3 zit 
ertussen. 

 
Het onderzoek van Milgram wordt in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, maar het wordt 
nooit gerepliceerd, omdat geen enkel ethisch commisie , de toestemming zou geven. Ondezoek van 
Zimbardi is in geen enkel wetenschappelijk tijdschrift gekomen. Kreeg veel media aandacht en deze is 
wel gerepliceerd en het werd zelfs uitgezonden op de BBC. Bij het replicatie onderzoek veranderen ze 
dingen zoals vb. de proefleider geeft geen inhoudelijke instructies. Wat bleek? Er gebeurd bijna niets. 
Iedereen gedraagt zich normaal en werd een saai onderzoek. Het onderzoek van Zimbardo wordt in 
deze tijd eigenlijk bijna gezien als een reality show. Men doet alsof men de mensen ‘naakt’ toont op 
TV, zoals die ‘echt’ is, maar eigenlijk tonen ze mensen die geframed worden. 
 
Het replicatie onderzoek vanZimbardo levert dus het tegenovergestelde op. Het werd in een 1O-tal 
wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en deze keer krijgt het geen aandacht. Het merendeel   
van de mensenheeft nog nooit gehoord van het replicatie onderzoek, maar wel van het oorspronkelijk 
onderzoek. Waarom hechten we meer belangstelling aan een onderzoek dat toont dat we ‘slecht’ zijn, 
dan een onderzoek die het tegenovergestelde toont? Positieve dingen trekken minder onze aandacht. 
We zijn pre-wired om meer aandacht te geven aan het negatieve. 
 
Conclusies: 

- De omgeving is heel belangrijk. Dit kan mensen stimuleren tot sadistisch gedrag 
- Die manipulatie moet heel sterk zijn, anders gebeurd er niets slechts. Zonder manipulatie 

blijven de reacties van de mensen normaal.  
 

We krijgen na de replicaties een genuanceerd beeld van de mens. 
 
 

Robbers cave Study  
Toont dat mens goed zijn. 
 
Jongens van elf worden in een park losgelaten en ze mochten ravotte, spelen, .. in het wild. Na een 2-
tal weken worden de jongens in 2 groepen geplaatst en ze werden in competitie tegen elkaar gezet. 
Als de 1ne groep wint, dan verliest de andere groep sowieso. ‘The winner takes it all’.   
 
Dit experiment is gebaseerd op een boek ‘Lord of the Flies’. Het is een verhaal van een groep kinderen 
die een vliegtuigramp overleven en op een eiland terecht komen. De jongeren vormden 2 groepen en 
ze gingen oorlog voeren met elkaar.  
 
Binnen de kortste keren ontwikkelt elke groep eigen kenmerken (tot taalgebruik toe) en geven ze 
zichzelf een naam. Wanneer de onderzoekers de twee groepen competitief tegenover elkaar plaatsen 
(waarbij enkel de winnende groep een beloning krijgt, dus ‘zero-sum game’), ontstaat vijandigheid en 
zelfs agressie waar de onderzoekers moeten tussenkomen. Een gemeenschappelijk probleem (een 
kapotte waterleiding) en de daarbij aansluitende, noodzakelijke samenwerking zorgt ervoor dat het 
conflict verdwijnt. 
 
Besluit = bevestiging van een populaire opvatting: mens is van nature agressief, zeker in groep 
tegenover andere groep; zie roman Lord of the Flies (R.Golding).  
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Uit later onderzoek van het onderzoek blijkt: 
- Dit is het 3de onderzoek. Ze hadden er al 2 op voorhand gedaan, maar die waren mislukt, 

omdat de onderzoekers iets wouden aantonen. In het 1ste onderzoek kwamen ze gewoon 
overeen de kinderen en in het 2de onderzoek hadden de kinderen hun gewoon door. 

- De spontane reactie is samenwerking en vriendelijke competitie. Er was wel een rivaliteit, 
maar die bleef vriendelijk. Het is door die zero-sum-game dat het agressiever werd. 

- Een gemeenschappelijk probleem en het zoeken naar een oplossing brengt de twee groepen 
weer samen. Wat dus een bevestiging is van het spontane gedrag. 
 

Het wetenschappelijk antwoord op de vraag of mensen goed of slecht is 
De mens is ‘goed’ en ‘slecht’, met de omgeving als belangrijke factor.  
 
We gaan eens kijken naar ethische correct onderzoek. Bovenstaande onderzoeken is net zo correct. 
Die geven ons een genuanceerder en bruikbaarder besluit.  
 
Paul Bloom  
Hij schreef een boek: “Just Babies: the origin of good and evil.” Bevat een deel eigen onderzoek en een 
ander doel aan onderzoek van anderen (recent onderzoek). Het was een onderzoek met baby’s, 
peuters en kleuters en ze moesten hier heel inventief mee zijn om proefopzetten mogelijke te maken. 
Besluiten:  

- Zelfs heel jonge kinderen bezitten al een aantal dingen zoals moreel besef. Ze maken 
onderscheid tussen slechte en goede reacties. Ze reageen daar verschillend op. 

- Er is al mogelijkheid tot empathie. De peuter voelt de pijn van een ander en wilt die 
stopzetten.  

- Walging komt later (tegenhanger empathie). Dit zorgt voor een afkeer van iets dat walging 
oproept  

- Peuters hebben een besef van eerlijkheid en rechtvaardigheid: ‘Wie het meest zijn best doet, 
krijgt het meest’, ‘Goede wordt beloond, slecht wordt bestraft’  
 

Selectie uit onderzoeksresultaten:  
- Baby’s van drie maand oud tonen een voorkeur voor een bewegende vorm (met ogen) die 

een andere vorm de heuvel op helpt, en keren zich af van de figuur die een andere naar 
beneden duwt. 

- Eenjarige observatortjes van een poppenshow zullen een ‘goede’ pop (die de bal teruggooit) 
belonen en de ‘slechte’ (die de bal voor zich houdt) bestraffen.  

- Peuters van 16 maand kiezen voor een ‘rechtvaardige’ beerknuffel en niet voor een 
‘onrechtvaardige’ leeuw. 

- Peuters van anderhalf jaar oud troosten huilende leeftijdsgenootjes, helpen onhandige 
mensen dingen oprapen en houden een deur open. 

- Driejarigen protesteren wanneer leeftijdsgenootjes de spelregels niet volgen en zullen zelfs 
actief tussenkomen wanneer een kind iets steelt of stukmaakt van een ander kind. 
 

Dit zijn transculturele experimenten die aantonen dat er een aantal zaken biologisch klaarliggen die te 
maken hebben met moraal in termen van onderliggende verhoudingen (identiteit heeft 
verhoudingen)  
 
Vanaf de leeftijd van 3 zien we een nieuw element opduiken: belang van de groep.  
Kinderen beginnen onderscheid te maken tussen binnengroep en buitengroep. Ze doen dit op grond 
van wie ze altijd zien. Dit is geen aangeboren reactie op basis van ras, cultuur, huidskleur, … 
Een uitzondering is de taal. Als er iemand een andere taal spreekt binnen de groep dan wordt die ook 
gezien als ‘anders’ en dan behoor je tot de buitengroep. 
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Ingroep wordt snel bevoordeeld en zal in rivaliteit treden met andere groepen vanaf de leeftijd van 3 
jaar. Het meest verrassende is dat de criteria om groepen te maken heel aribitrair is. 

- Bekendheid: diegene waarmee we opgroeien zie we als mensen van de ingroep. 
- Taal  
- Groepsgevoel. Zefls als je random groepen maakt en het groepsgevoel is, dan ontstaat er een 

groep.  
 

Groepsconformiteit: willen meedoen met de groep. We willen erbij horen en dan moeten we aan 
bepaalde kenmerken voldoen. De ander zijn niet meer de ouders, maar dat is een sociale groep (het 
vertoog) en daar willen we bijhoren. Dit blijkt pre wired te zijn. Het ligt evolutionair, biologische vast.  
 
Pre wired: Het zit in onze genen. Dit is bij ons ingebakken en dat werd vroeger ook gezecht tijden het 
dominant religieus vertoog. We kunnen het enkel vaststellen en niet begrijpen, vandaar dat we het 
pre-wired noemen. We weten via onderzoek in verschillende cultiren dat ze overal ongeveer hetzelfd 
zijn;  

• Voorbeeld: incestverbod. Dit is overal aanwezig. Zit het in de genen? Er zal een andere vorm 
van erfelijkheid zijn dan dat we denken met genen en chromosomen.  
 

Hoe kunnen we adviezen formuleren voor een maatschappij? 
Kunnen we via onderzoek aantonene hoe een maatschappi moet functioneren.  
Binnen onderzoek naar groepsformatie hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld dat positieve 
kenmerken bij kinderen werden gelinkt bij blanken en negatieve kenmerken bij zwarten. Dit is een 
effect van gesegregeerd onderwijs.  
Gevolg: door dit onderzoek werd gesegregeerd onderwijs verboden. Scholen moesten gemengd zijn. 
Je ziet hier dat wetenschappelijk onderzoek een maatschappelijk invloed heeft. 
 
Mensen willen tot groep horen door zich af te scheiden van een andere groep en dat zorgt voor het 
competitieve en dat dat is zeer makkelijk manipuleerbaar. Dit zien we bij Milgram en Zimbarbo.  
 
Hoe kan het dat iets dat aangeboren is, gemanipuleerd kan worden zodat het een vorm krijgt die er 
oorspronkelijk niet in zat? 
Groeperen zit er al in, maar het agressieve komt er pas na manipulatie door mensen (zie Milgram en 
Zimbardo). 3 stappen: 
 
1. Een categorie definiëren als ‘niet ons’ 

Vanuit een ideologie zullen we een andere groep definiëren als ‘niet ons’. Die criteria van het ‘niet 
ons’ kan vanalles zijn en kan arbitrair zijn: ras, huidskleur, lente, geslacht, … 
 

2. Deze categorie gaan we voorstellen als walgelijk. 
Als je hieran slaagt activer je een sterk mechanisme. We gaan ons afkeren en we gaan figuurlijk 
veel strenger worden. 
Experimenteel onderzoek: kunstmatig geïnduceerde walging (schetengeur in kamer) doet mensen 
een veel strenger oordeel uitspreken over relatief banale zaken. Hetgeen waar we strenger 
tegenover worden, moet niet perse te maken hebben met hetgeen waar we ons tegen afkeren. 
Gevolg: de morele verwerping van een als walgelijk voorgestelde groep gebeurt automatisch, met 
in het kielzog ontmenselijking (gaat over een categorie) en wreedheid (zie reacties tegen Joden, 
homoseksuelen, interraciale huwelijken, ...) 
 

3. Het bemoeilijken, desgevallend onmogelijk maken van direct contact zorgt voor segregatie. 
Onmogelijk maken van direct contact (segregatie: aparte wijken en scholen) versterkt het 
categoriale karakter van ‘de ander’; bij reacties vanop afstand is de agressie veel makkelijker en 
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daarom sterker (uitmaken van relatie via sms, schelden via sociale media, bombardementen via 
drones bediend met een spelconsole)  

• Voorbeeld: Milgram: als je mensen niet ziet is makkelijker shocks uit te delen.  
 
Zorg voor onzichtbaarheid, segregatie en de agressie volgt.  
 
Het goede nieuws is dat het omgekeerde ook kan. Wanneer anonieme leden van de categorie 
vermenselijkt worden, bijvoorbeeld door hun verhaal kenbaar te maken, ontstaat er veel sneller 
empathie en bereidwilligheid tot hulp.  

• Voorbeeld: vluchtelingencrisis. Veel negatieve reacties eerst in Nederland en er kwam een 
sterk verschil tussen de ingroep en uitgroep. Ze hebben dan een andere aanpak toegepast. 
Elke gemeente die mensen binnenkregen kregen geen 30 vluchtelingen, maar 30 verhalen. 
Het was geen uitgroep meer, maar het waren mense. Die bekendheid zorgde voor empathie. 

 
Dit kan zelfs door fictie: de hut van oom Tom (H.Beecher Stowe, 1852) en Oliver Twist (Ch. Dickens, 
1838) hebben een enorme morele bewustwording bewerkt inzake slavernij en kinderarbeid. 
 
Besluit Bloom: “We create the environments that can transform an only partially moral baby into a 
very moral adult”  
Wij creëren een omgeving dat een gedeeltelijk morele baby kan omzetten tot een volledig moreel 
volwassen. Omgekeerd is dit dus ook zo. We kunnen ook omgevingen creëren die een gedeeltelijk 
morele baby kunnen veranderen in een zeer imorele volwassenen. In de morele kern zitten zowel 
goede als kwade zaken. Vanuit het experiment van Bloom lijk het positieve sterker aanwezig te zijn 
dan het negatieve, maar onze omgeving kan daar een verandering in brengen. 
 
Onderzoek naar dieren 
Als men ervan uitgaan dat een aantal disposities pre wired zijn, dan moeten we die ook terugvinden 
bij de primaten. Een voordeel is dat we bij dieren meer kunnen manipuleren dan bij mensen. 
 
Frans De Waal 
Belangrijkste onderzoeker hierbinnen. Hij stelde vast dat 

- Dieren emoties hebben 
- Dieren empathie vertonen 
- Dieren een moraal bezitten 

 
Hij werd sterk aangevallen op deze onderzoeken, maar nu zijn die meer aanvaard. 
 
Heeft bij primaten ondekt dat er 2 gedragsclusters (observaties van gedrag) zitten tegenover elkaar:  

- Gedrag gericht op de groep, op het helpen, op solidariteit. 
- Gedrag gericht op eigen ik voordeel, egoïsme  

 
Dit zit ook in ons. Het mooi hiervan is dat hij de omgeving kon manipuleren. Hij kon dieren sturen in 
ofwel het ene gedragscluster, waardoor het andere volledig verdwijnt en omgekeerd. Ofwel maakt hij 
van de apen mega egoïsten ofwel maakt hij van de apen groepsdieren. Wij zijn de enige ‘apen’ die 
onze omgeving zelf kunnen manipuleren. Wij kunnen zelf kiezen in welke richting we willen evolueren. 
Dit opent een belangrijke verantwoordelijkheid. 
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Les 6 

 
We zijn vetrokken bij een operationalisatie van wat we onder maatschappij en cultuur kunnen 
begrijpen. Nu zijn we hetzelfde aan het doen over individu en vervolgens gaan we kijken naar beiden 
tezamen. We gaan kijken naar de verhouding tussen beiden op reëel vlak en ook hoe het zou moeten 
zijn. 
 
Belangrijke vraag is de vraag naar het wezen van de mens. Dit is een religieuze, filosofische en 
antropologische vraag. Professor vindt het een foutieve vraag, omdat het wordt gesteld in binaire 
termen. Je bent als mens OF man OF vrouw, OF je bent goed OF je bent slecht, OF je bent aangeboren 
OF het is het milieu. Dit maakt deel uit van ons cognitief patroon: het is er ingebakken om zo te 
redeneren (survival of the fittest). Als je nadenkt, dan kom je snel tot de vaststelling dat het niet OF is, 
maar EN. De correcte vraag zou dus moeten gaan over de interactie tussen de 2 delen, onderliggende 
verhouding. Het is moeilijker, maar wel interessanter om deze vraag te stellen. Toch zien we in de 
wetenschap nog steeds discussies tussen nature en nurture, maar het is een interactie. 
 
Ontwikkelingspsychologisch onderzoek. 
We hebben kunnen tonen dat er aangeboren potentieel is die wijzen op moreel gedrag. Het gebeurd 
zo vroeg dat we kunnen vaststellen dat we ermee geboren worden. Dit is een positieve vaststelling 
want die geen eerder de richting uit van de humanistische moraal, maar we zien ook dat de omgeving 
de aanwezigen tendensen in een richting kunnen sturen (onderzoek primaten). 
Voordeel onderzoek primaten: we kunnen aan experimenteel onderzoek doen waar we veel variabelen 
kunnen controleren. We zagen een onderzoek van Frans De Waal. We vinden dezelfde bevindingen als 
bij kinderen en we zien ook dat aangeboren gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardig aanwezig is bij 
rhesus apen. Als je kan aantonen dat sociale zoogdieren een aangeboren gevoel hebben rond 
rechtvaardigheid/billijkheid dan betekent dit veel. 
 
Dat ethologisch onderzoek heeft ons het volgende opgeleverd: naargelang de onderzoeker de 
omgeving van het dier manipuleert, kan je eenzelfde groep in verschillende richtingen sturen. Je kan 
van dezelfde groep dieren egoïsten maken, maar ook behulpzame groepsdieren. Dit geldt dus ook in 
het echte leven voor ons. Onze omgeving kan ons in een bepaalde richting sturen. Wij kunnen er wel 
zelf over beslissen. 
 
Antropologisch onderzoek. 
Oosterse mentaliteit is anders dan het Westers denken. Hier zijn heel wat evidenties voor, maar het is 
moeilijk vast te stellen. Er is een onderzoek gedaan geweest die dit heeft bekeken vanuit 
landbouwtraditie. Dit werd in China bij de Han Chinezen gedaan omdat er een homogene cultuur is. 
Ze lijken daar allen goed op elkaar, maar natuurlijk verschillen ze ook wat van elkaar. Je hebt een 
groep Chinezen die al heel lang in de graanlandbouw werken en een andere groep die al heel lang in 
de rijslandbouw werken 
Welke effecten hebben deze beperkte verschillen: 

- Chinezen in graancultuur: kan je op je eentje doen in familie 
- Chinezen in rijstcultuur: je moet samenwerken. Je kan dit niet alleen uitvoeren omdat het een 

ingewikkelde en intensieve arbeid is. 
 

Wat blijkt was dat de mensen die opgroeide in de rijstcultuur minder conflicten hadden, meer 
samenwerkten, minder scheidingen kenden, … dan mensen die opgroeide in de graancultuur. Er is 
meer individualisme, meer conflicten, meer analytische denken ipv holistisch denken 
Dit betekent dat de omgeving bepalend is voor psychologische kenmerken. Deze kenmerken zien we 
terug bij mensen die niet meer in de landbouw werken. Ze werken er niet meer, maar hebben wel de 
kenmerken nog. We zien heel sterk dat de omgeving kenmerken naar boven zal halen en anderen 
naar beneden zal duwen. Waar geef je de voorkeur aan aangezien we dat als mensen kunnen sturen? 
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Wat is het beste cultuur? We kunnen zelf een keuze maken. 
 
Besluitvorming 

- Er is een evolutionaire basis voor het gedrag en ook specifiek voor moreel gedrag wat 
verrassend is. Het blijkt dat de basis voor moreel gedrag eerder positief is. Mensen zijn 
proactief, sociaal en behulpzaam.  

- Omgeving en opvoeding werken er sterk op in. 
Omgeving: natuurlijke omgeving (vb land waar je opgroeit)  

- Erfelijkheid en omgeving beïnvloeden elkaar wederzijds. 
- De sociale controle en groepsdruk zijn ook zeer belangrijk. Vanaf de leeftijd van 4 jaar stuurt 

het, het kind in een richting die haaks staat op wat er voordien was. 
- Als individu blijven we wel een keuze hebben. Dit zien we binnen folter onderzoek. Minstens 1 

op 3 doet niet mee aan groepsdruk. 
 
We zijn in staat om zowel immoreel en moreel gedrag te stellen. Voor moreel gedrag blijken we wel 
meer pre wired voor te zijn. Hannah Arend heeft dit besluit gevormd. 
 
Banaliteit van het kwade 
 
Hannah Arendt 
Is een Joods-Duitse-Amerikaanse filosofe. Heeft zich toegelegd op de studie van totalitarisme. Ze is 
bekend geworden omdat ze een proces heeft bijgewoond en ze heeft daar een verslag over 
geschreven. Die persoon van het proces was tijdens de 2de WO verantwoordelijk voor het vervoeren 
van de Joden naar de concentratiekampen. Je krijgt een merkwaardig iets: ze is een Jood en moet een 
verslag maken over iemand die hard heeft meegeholpen met de vernietiging van haar volk.  
 
Haar besluit: dit is geen monster, maar een banaal burgermannetje die een radar in een netwerk was 
en bevelen gevolgd heeft. Ze spreekt over de banaliteit van het kwade. Joden waren er boos voor, 
want ze wouden van die persoon een monster maken.  
Volgens Hannah had iedereen dit kunnen zijn. Die banaliteit van het kwaad toont de impact van de 
omgeving om een hele bevolking en het toont de nood aan zelfreflectie en bewustwording om zich af 
te vragen waar we eigenlijk mee bezig zijn. 
 
 Banaliteit van het goede 
Er zijn veel mensen die deze kant kiezen ook al is er een tegenovergestelde negatieve druk. 
 
Identiteit en het wezen van de mens 
 
Het besluit van identiteit van het individu is dat we niet OF-OF moeten denken, maar EN-EN. 
Wij kunnen zelf ook ons omgeving beïnvloeden. In de biologie spreken van nicheconstructie: dieren 
veranderen hun omgeving en maken hun eigen niche.  

• Voorbeeld: bevers hebben een grote invloed op hun omgeving bij het maken van hun dam. 
 
Onze omgeving heeft op een inpak op ons. We spreken over de gen cultuur co-evolutie: onze genen 
evolueren mee met onze cultuur en de cultuur wordt aangepast in functie van onze genen. Dit 
betekent dat er geen volledig determinisme is, we hebben altijd een mate van vrijheid. We kunnen 
zowel als individu als, als groep kiezen.  
 
Als we die vraag naar het wezen van de mens opnieuw stellen dan is het duidelijk dat er EN-EN 
factoren inzitten op vlek van inhoud, maar we kunnen ook even kijken naar de processen alsook de 
tendensen. Het is nu ook mogelijk om iets wezenlijks naar voor te zetten dat bij ons hoort en wie we 
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zijn, maar dat ook voor de moeilijkheden zorgt. Dat wezenlijke zien we al vaak beschreven bij grote 
denkers. We kunnen dat begrijpen als 2 tegenover elkaar staande basisgerichtheden: 

- We willen samenvallen bij de ander en er zo dicht mogelijk tegen zijn. We willen graag gezien 
worden 

- We willen ook autonoom zijn, op ons eentje staan, zelfstandig zijn, zelf beslissingen nemen. 
 
Deze 2 botsen en die zorgen voor de nodige moeilijkheden: als je een koppel vormt, wil je soms terug 
single zijn en andersom. 
 
Schopenhauer beschreef dit met een metafoor: mensen zijn egels op een koude winternacht. Omwille 
van het feit dat het koud is kruipen de dicht tegen elkaar om het warmer te hebben, maar van zodra 
ze dicht komen te staan, steken ze elkaar met hun stekels, maar dan krijgen ze het terug koud en 
willen ze weer dicht tegen elkaar kruipen. 
 
Die dubbelheid vind je terug bij Freud die spreekt over Eros en Thanatos en we vinden het ook terug 
bij die 2 identiteitsprocessen. 

- Identificatie: samenvallen met ander 
- Separatie: scheiden van de ander 

 
Antwoord op wezen van de mens 
We kunnen nu een meer formeel, niet inhoudelijk, antwoord geven op het wezen van de mens.  
 
Het wezen van de mens is verdeeld, want die 2 tendensen zijn in ons aan het werk en ze staan 
lijnrecht tegenover elkaar. Hebben we het ene dan willen we het andere en het omgekeerde. Dit zorgt 
ervoor dat we blijven functioneren. Het is een drijvende kracht en wezenlijk.  
 
Negatieve van de verdeeldheid: Freud: het onbehagen is een effect van de verdeeldheid. Dit is 
structureel. Er is een verdeeldheid en sommige maatschappijen kunnen er beter mee omgaan dan 
andere, maar het is niet perfect anders zou het niet wezenlijk zijn. Geen enkele maatschappij zou de 
verdeeldheid kunnen opheffen. 
Positieve van de verdeeldheid: Door deze verdeeld kunnen we nadenken over onszelf. Zonder de 
verdeeldheid kunnen we dus niet reflecteren over onszelf in verhouding tot anderen en tot onszelf.  
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Hoofdstuk 3: Het hedendaagse onbehagen in der Kultur 
Deel 1  
 
Hoofdstuk 1: operationalisatie van maatschappij en cultuur 
Hoofdstuk 2: operationalisatie van individu en identiteit 
 
Hoofdstuk 3: Welke veranderingen zijn er gebeurd in de voorbije halve eeuw? Welke effecten op de 
identiteit? Belangrijkste en langste deel van dit vak! 
 
2 centrale veranderingen de voorbije halve eeuw:  

- Het vroegere dominante vertoog, religie, is verdwenen. De vervanging is het vrije markt 
vertoog. 

- De traditionele patriarchale autoriteit is verdwenen.  
 
Deze 2 veranderen zijn aan elkaar gekoppeld! 
 
2 wijzigingen tgv de veranderingen: 

1. Binnen het klassieke religieuze vertoog lag het effect op verplichte groepsvorming en op 
verplichte conformiteit. Mensen lijken sowieso al op elkaar, maar toen was dat nog meer het 
geval. Top down waren een aantal normen opgelegd waardoor iedereen deel uit maakte van 
dezelfde groep zonder dat die het besefte.  Nu: Individualisme  

2. Sterke toename van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.  
Vroeger: structureel geweld: “meisjes mogen niet studeren”, “vrouwen mogen niet gaan 
werken” en dat was allemaal normaal toen. Het was ingebakken in het systeem.  

 
De lijnen van de maatschappij: 

- De manier waarop een maatschappij de uitwisseling van goederen en diensten organiseert 
onder haar leden 

- De gestrengheid waarmee zij functioneert 
- De inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen. Kan gekoppeld worden aan 

identiteit. 
Cultuur 

- Kunst 
- Religie 
- Wetenschap 
 

Taak nu is nakijken of deze veranderingen nuttig zijn op die verschillende punten van maatschappij en 
cultuur. Voor dat we dat gaan nakijken, moeten we eerst uitleg geven over het nieuwe vertoog. 
 
Opkomst nieuwe vertoog: neoliberalisme of vrijemarktvertoog 
 
Achtergrond 
 
Tot 1960 was er veel accent op groep, conformiteit, solidariteit, uniformiteit, … dit is hoe het is en het 
zit er ingebakken. Je hebt hier weinig keus bij. Dit is de verzorgingsmaatschappij. Dit werd zo genoemd 
omdat na de 2de WO werden politieke beslissingen gemaakt, waardoor de overheid zorgde voor het 
individu: onderwijs werd veralgemeend en grotendeels gratis, ziekteverzekering, pensioenregeling, 
uitkering, … dit geld kwam allemaal van een gemeenschappelijke pot. Men werd verzorgd van de wieg 
tot aan het graf. Het nadeel is dat je in de pas moet meelopen en deel uitmaken van die groep. Je 
moet alles volgen.   
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Eind jaren 60: we krijgen over heel Europa een grass root beweging. Dit zijn bewegingen van onderuit, 
op vlak van religie, seksualiteit, opvoeding, psychiatrie, … die verschillende bewegingen die los van 
elkaar ontstonden hadden allen dezelfde boodschap: “Ik wil als individu zelf dingen kunnen beslissen. 
Ik wil me niet neerleggen bij alle regels.” Een bewegingen van onderuit kan je niet tegenhouden! Deze 
hebben snel een grote impact gehad en er kwam een breukvlak.  
 
Breukvlak: verdwijnen patriarchaal autoriteit. Hierdoor kwamen de bewegingen tot stand. Dit hebben 
we te danken aan de verlichting (heel lang geleden!). Het eindpunt heeft dus eeuwen geduurd. 
Geloof wijzigt in religieuze inzichten, maar ook het geloof in socialisme, communisme. Filosofen 
zeggen dat dit het einde is van de grote verhalen. Men dacht dat overal een sociaaldemocratie van 
start ging en dat zou alles kunnen oplossen.  
 
Nu: we zien dat het niet zo ideaal is. Er is een einde van een religieus vertoog (ideologie) en er kom 
een ander vertoog. Er was dus geen einde van grote verhalen, maar het was gewoon een verandering 
van een groot verhaal. Dit is het verhaal van het neoliberale vrijemarkt denken.  
Elke ideologie presenteert zich als een correcte weergave van de werkelijkheid. Mensen die er kritiek 
op geven zijn dom, naïef, ketter, ... Dit maakt het moeilijk om kritiek te formuleren of om afstand 
ervan te nemen, want je zit er middenin.  
 
Neo-liberalisme = economische ideologie. 
Economie is synoniem geworden van neo-liberale economie//als we vroeger spraken over religie zag 
men dat als synoniem van Christendom. Andere religies waren primitief of verkeerd. Nu is religie een 
ruimer begrip. 
 
Centrale ideeën:  
 

- Vrije markt reguleert zichzelf. Overheid mag er niets op zeggen.  
// Adam Smith: er is een onzichtbare hand in de markt die zorgt dat alles geregeld wordt in 
het voordeel van iedereen. Producten zullen de juiste prijs krijgen en de arbeiders ook. Als je 
het zelf probeert te regelen dan is het om zeep.  
// Mandeville: “Privé ondeugenden, publieke winsten”.  
Wanneer mensen vanuit een egoïstisch standpunt rijkdom willen verkrijgen dan zal de staat 
en ook de burgers er voordelen van krijgen. Hij werd hier sterk op aangevallen want het was 
heel immoreel. Nadien heeft Adam Smith het uitgelegd via zijn onzichtbare hand, maar dit 
was minder bot en dat werd wel aanvaard.  
 

- Veel meer ruimte voor privébelangen en overheid moet weg. Overheid wordt een 
verzekeringsmaatschappij en moet er enkel zijn als het binnen de privé fout loopt. 

• Voorbeeld: banken gaan failliet (privé) omdat ze te grote risico’s namen en de overheid 
heeft dit betaalt. Dit komt van de belastingen. 

• Voorbeeld: in IJsland hebben ze dit anders gedaan. Het 1 van de eerste landen die deze 
crisis meemaakte en daar hebben ze de mensen van de bank in de gevagenis gestoken en 
het parlement heeft het daar niet betaalt. 

Het is dus nu een economisch model. Dit zal een maatschappelijk model worden als dit idee het 
vertoog wordt. Zolang je economie gebruikt binnen de economie zelf, dan is het ok. Gebruik je het ook 
binnen andere velden dan wordt het een maatschappelijk vertoog. 
 
Idem bij religie vroeger. Religie is nu geen vertoog meer en het blijft binnen eigen gebied. Iedereen 
heeft recht op zen eigen religie op 2 voorwaarden: 

- Het mag niet ingaan tegen maatschappelijke regels 
- Je moet het voor u houden en niet opdringen naar anderen.  
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Er is een 3de weg. Dit is een politieke keuze die gemaakt is, waarbij men de verzorgingsstaat wilt gaan 
combineren met het vrijemarkt model. Het resultaat was dat de vrijemarkt het volledig overgenomen 
had. 
 
Michelle Foucalt 
“Dominantie van een vertoog kunnen we aflezen vanuit een taalgebruik” 

• Voorbeeld: Het woord cliënt wordt nu aangewezen om overal te gebruiken. Patiënten worden 
cliënten, profs worden aangeraden om studenten als cliënten te zien, zelfs burgers in 
Nederland worden als cliënten gezien.  
 

Cliënt = vrijgemaakte slaven. Dit woord komt van het Latijn, klassieke Rome en de mensen die cliënt 
genoemd werden, waren deels ‘vrij’, maar moesten nog steeds luisteren naar de rijkere.  

• Voorbeeld: bij de rijke thuis ‘werken’. 
 
Cliënt nu = consument. Wordt gedetermineerd door reclame en media zonder dat die het weet. We 
zijn dus vrijgemaakt slaven. Wij luisteren naar media en reclame zonder te beseffen dat we erdoor 
beïnvloed worden. Wij zijn niet zo vrij als we denken te zijn.  

- Student = iemand die zich inzet voor iets en opkijkt naar iets dat die wilt bereiken. We 
schrijven ons niet meer in voor een opleiding, maar er is een contract tussen de student en de 
universiteit. Breek je de regels dan kan je contract gebroken worden. Als je gebuisd bent of je 
haalt je diploma niet kan je het als student aanklagen bij de rechtbank (want er is een 
contract) en daar volgen soms zelfs procedurefouten uit. Tegenwoordig kan men een diploma 
kopen.  
Waarom geven we dan studiebeurs als het enkel gaat om winst? Binnenkort krijgt men in 
plaats van een studiebeurs een studielening. 

- Patiënt = iemand die lijdt en zorgbehoevend is. Nu is het een cliënt die zorg inkoopt.  
- Burger = moderne vormgeving van Romeinse vrouw of man die iets te zeggen hebben binnen 

het stadsbestuur. Nu zijn we cliënten en geen burgers.  
 
We zijn producten geworden en men moet alles betalen binnen onderwijs, zorg, … dus dit betekent 
dat men winst moet maken. Ziekenhuis was een zorgplaats, nu een winstplaats.  
 
Arbeidsorganisatie als startpunt: Rand and Yank 
 
Professionele identiteit is een deel van onze identiteit. Het is belangrijk en doorkruist altijd een paar 
van die oorspronkelijke fundamentele verhoudingen:  

- Verhoudingen tegenover ander-gelijke (collega’s)  
- Verhouding tegenover de autoriteit (de baas)  

 
Onze identiteit zal ook bepalen hoe we naar onszelf kijken. We gaan het gevoel krijgen deel uit te 
maken van een beroepsgroep en sociale klas. 
 
Professionele identiteit was vroeger een groepsidentiteit. Hier was een beroepstrots aan gekoppeld 
en had ook een effect op zelfbeeld. Hier kwamen voor- en nadelen bij kijken. Als we hier nu naar 
kijken, dan ligt alle accent op individu en op de concurrentie tussen individuen alsook concurrentie 
tussen groepen.   

• Voorbeeld: professoren doen aan veel onderzoek en daar hebben ze fondsen voor nodig en 
daar ziet men concurrentie tussen. Onderzoeksvoorstellen worden dus ook competitief 
toegediend. Kost heel veel tijd om uit te schrijven en je hebt minder dan 30% kans dat je als 
fonds het voorstel krijgt  

 



 
 

Cultuur- en maatschappijkritiek 2017-2018 

 
66 

Geschiedenis 
Hoe zijn we overgegaan van accent op groep naar accent op individuen in concurrentie? Dit berust 
origineel op een goed idee. 
 
Nieuwe ideologieën zijn er vaak om fouten van de vorige op te lossen en goede dingen te installeren. 
Het idee waarop het vertoog van nu is opgebouwd is de meritocratie = beloning op basis van 
inspanning. Diegene die de beste prestaties neerzet, krijgt de grootste beloning. 
Onderzoek: Kinderen hebben geen bezwaar als iemand meer krijgt van iets als die meer inspanning 
heeft gedaan. Het idee dat de beste het meest krijgt is pre-wired.  
 
Het is in de uitwerking dat het minder goed gegaan. Als je de beste wilt belonen moet je de vragen 
stellen: Wie nu de beste is? Dit moeten we meten. Hoe gaan we dat meten? Wie gaat het meten?  
 
Antwoord: De beste is diegene die voor de grootste output/productie zorgt. Je krijgt een kwantitatief 
antwoord op een kwalitatieve vraag.  

• Voorbeeld: universiteiten worden door de overheid gefinancierd. Elk universiteit krijgt een 
bepaalde enveloppe met een bedrag in. Men krijgt geld op basis van aantal diploma’s die elk 
universiteit aflevert. Hoe meer diploma’s, hoe meer geld. 
Effect: nadruk op kwantiteit en niet meer op kwaliteit. Plots komt er nu een 
onderwijsinstelling.  

 
Meritocratie is ontstaan met iets nieuws namelijk human resource management. De redenering: 
hierbij is dat de beste arbeiders diegene zijn met de hoogste output. Mensen moeten dus zoveel 
mogelijk produceren.  
 
Hoe gaan mensen meer produceren dan vroeger? We gaan mensen met elkaar laten concurreren. Het 
bleek dat dit niet de gewenste resultaten opleverde. Men heeft dan onderliggende concurrentie 
gekoppeld aan angst: “Diegene die niet genoeg produceert tov anderen ligt eruit” 
 
2 soorten evaluaties die moeten gebeuren:  

- Individu wordt geëvalueerd 
- Individu wordt geëvalueerd tov collega’s.  

 
Dit noemt me Rank en Yank: rangschikken en buiten gooien.  
Effecten hiervan:  

- Mensen die eerst collega’s waren, worden concurrenten. 20% van de mensen worden 
ontslagen dus ze kunnen niet meer als ‘collega’s’ gezien worden. 

- Er wordt meer gefraudeerd om eigen vel te redden. In Amerika is er geen uitkering, dus je 
doet alles om je job te bewaren.  

- Er ontstaat een ontzettend wantrouwen. Niemand is te vertrouwen want iedereen is u 
concurrent. Toch schaffen ze het niet af en is het overal aanwezig.  

- Wordt nu niet Ranke en Yank genoemd, maar Up of Out. Of je gaat omhoog, of je ligt eruit. 
Wordt ook 20 – 70 – 10 percent rule genoemd. 

- Is niet overal en het is nu ook wel op retour!  
- Diegene die alles meten staan wel buiten het systeem. 

 
Arbeid wordt meer en meer gepland als een mensbeeld met als naam high potential: de persoon met 
een hoge potentieel is diegene die wint van de onderlinge competentie. Binnen de bedrijfswereld past 
men dit toe, maar ook in het schoolsysteem wordt dit toegepast als een watervalsysteem. Mensen 
vallen constant af en we zien terug een groep van winnaars en een groep van verliezers.  
Het breidt zich dus uit van de arbeidsmarkt naar het schoolsysteem (vertoog) 
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Impact model op sociale verhoudingen en ethiek (Impact op identiteit)   
Welke verhoudingen en ethiek horen er bij een neoliberale identiteit?  
 
Centrale waarde: eigenbelang. Dit zal gepromoot worden in de literatuur, media, … dit is nodig omdat 
deze waarde in dat nieuwe vertoog diametraal staat tegenover de centrale waarde van het vorig 
vertoog. Eigenbelang was vroeger: slecht, een zonde, … dit wordt nu een drijfsveer waar de 
maatschappij op zal gebouwd worden. Naast de propmotie zie je ook dat men verwittigingen geeft 
//film: wall street. In de film wordt gezegd ‘greed is good’ = ‘hebzucht is goed” en verwijst daar naar 
de evolutietheorie van Darwin. Zonder hebzucht overleef je niet. De film werd gemaakt om mensen 
de verwittigen over deze denkwijze, maar de film wordt gepercipieerd als het omgekeerde. De 
hoofdfiguur wordt een identificatiefiguur voor vele jonge Amerikaanse adolescenten. Het idee dat 
hebzucht positief is, begint meer en meer ‘normaal’ te zijn. 
 
Als je het idee dat hebzucht de basis is ten voordele van het gemeenschap naar voor schuift, dan moet 
je zien dat een aantal dingen bij de verhoudingen gaan veranderen. Het ruimste dat gaat veranderen 
zit hem bij de spanning tussen het individu en de groep. Belangrijkste implementatie tussen die 
verhouding is: de verhouding tussen diegene die lid is van een gemeenschap en de globale 
gemeenschap (burger en maatschappij). Die verhouding is altijd een spanningsveld omdat tussen het 
inidvidu en de maatschappij er een verhouding is van rechten en plichten. 
 
Vandaag is er geen spanningsveld meer tussen groep en individu, maar een tegenstelling tussen een 
organisatie (maatschappij) en een individu omdat ze alle 2 het onderste uit de kan wil halen. Ze gaan 
alle 2 voor het eigen voordeel. Individu identificeert zich niet meer met de organisatie. De eerste 
vraag die een individu stelt is “wat kan ik hier in de organisatie halen dat iets voor mij kan betekenen”. 
Organisatie vraagt zich ook af wat die uit een individu kan halen ten voordele van de organisatie zelf. 
Ze dragen geen zorg meer voor elkaar, ze willen enkel nog winst van elkaar.  
 
Organisaties gaan om de tijd saneren of herstructuren: ze gaan mensen aan de deur zetten. Dit toont 
op welke manier er gedacht wordt over de mensen die er werken.  
 
Individu en organisatie is een top-down verhouding. (verhouding tov autoritei) 
 
Horizontale verhoudingen: verhoudingen tussen collega’s. 
 
De professor is vakgroepvoorzitter geweest en hij moest een stuk of 5 jonge mensen telkens in 
Oktober aannemen. Bij aanvang legde hij telkens uit dat onderzoek in groep moet gebeuren. Je kan 
bijna geen onderzoek alleen doen. Na een tijdje kwamn die mensen erachter dat er over 6 jaar maar 1 
gaat overblijven. Dit is diegene met de hoogste output en de anderen moeten vertrekken. Hoe kan je 
nu met deze mensen samenwerken als je eigenlijk in concurrentie staat met elkaar. Je krijgt een nieuw 
woord: ‘concullega’s’. teamwork voor aan onderzoek te doen lukt gewoon niet meer.  
 
Er zijn vele gevolgen: 

- Weinig collega’s.  
- Er komt een nieuw begrip ‘teamspirit’. Dit is een noodzakelijk competentie waarin mensen 

getraind moeten worden adhv teambuilding, maar dit werkt nooit. Teamspirit is geen 
competentie. Het berust op sociaal vertrouwen. Als dit er is, dan krijg je automatisch 
teamspirit, maar als dat vertrouwen er op voorhand niet is, dan zal zo een team building 
weekend niets helpen 

- Toename van wantrouwen op op horizontaal en verticaal vlak. Horizontaal: collega’s zijn 
concurrenten, verticaal: we vertrouwen de organisatie niet meer. 
Effect hiervan: alles moet via een contract geregeld worden. 
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Het meten en evalueren, moet ook geëvalueerd en gemeten worden want er gaan veel discussies over 
die procedures onstaant. Hierdoor krijg je het ontstaan van een anonieme meetcultuur. Als je dit krijgt 
dan is het gevolg dat je het niet meer kan aanvechten. Je krijgt uitdrukkingen als: ‘ het ligt aan het 
systeem’. Dit heeft ook te maken met het verdwijnen van een autoriteit. Veel mensen klagen op hun 
werk, dat als er iets is, dat ze geen hogere orde hebben waar ze bij terecht kunnen. Er wordt dan 
gewoon gekeken naar de regels die er zijn en als dat niet duidelijk is dan stapt men naar een jurist.  
 
We komen bij een ironisch, paradoxaal effect van het neoliberaal vertoog. De bedoeling was dat er 
een vrijemarkt kwam waar geen regels bijhoorde. We moesten het gewoon de vrije gang laten gaan, 
maar nu zien we een exponentiële toename zien van regels en wetten. Dit heeft te maken met het 
wantrouwen. 

• Voorbeeld: we zien het ook bij de UGent. Binnen de universiteit is het belangrijkst onderwijs 
en onderzoek. Als we ons even focussen op onderwijs, dan kunnen we besluiten dat daarbij 
examens afnemen hoort en belangrijk is. Daar moeten afspraken over gebeuren en er moeten 
regels bij bijstaan. Vroeger was het examenregelement 2 A4 bladen. Nu is het regelement 102 
bladzijden en er komen ieder jaar 5 bladzijden bij, want er zijn ieder jaar problemen, waarvan 
men zegt dat het in een regel moet gegoten worden. Ondertussen is het zo dat een aantal van 
die regels in het contract staan en dat zal gebruikt worden om procedure fouten te pleiten. 

 
De ideologie is een karikatuur van zichzelf geworden. Het vertoog wou zoveel mogelijk vrijheid, maar 
het is uitgemond is een exponentiêle groei van regels en wetten.  
 
Dit heeft grote effecten op de arbeidsorganisatie.  
 

1. De autonomie van diegene die werkt verdwijnt.  
Dit maakt deel uit van de identiteit! We verliezen onze autonomie als persoon.  

2. We krijgen ook in toenemende mate een situatie waar mensen een veratwoordelijkheid krijgen, maar 
zonder macht om beslissingen te nemen. Dit is gevaarlijk en het is 1 van de bronnen van burn-out. 

• Voorbeeld: onderwijzer op school. Het loopt fout in een klas en die wilt maatregelen nemen 
om de problemen op te lossen. Door ervaring en het kennen van de klas zal die leerkracht 
goed weten wat werkt en wat niet werkt, maar het mag niet. De leerkracht draagt wel alle 
verantwoordelijkheid wanneer er iets mis zou lopen, maar heeft de macht niet om het te 
veranderen. 

 
3. We krijgen een dwingend regelement en kwaliteitscontrole en iedereen moet zich daaraan spiegelen 

zoals het proces bij identificatie. Gevolg: iedereen maakt hetzelfde. Als je iets anders wilt, dan lig je 
eruit = ‘out-of-the-box’ denken mag dus niet als carrière wilt maken. Gaandeweg zien we een 
verenging zien van producten. Het resultaat is nu dat we kunnen kiezen tussen Mac of een windows. 
Er bestaat niets anders.  
 
Impact model op psychologisch vlak 
 
We hebben hoofdzakelijk individuen die het moeten maken binnen een omgeving van onderliggende 
concurrentie. Die omgeving wordt hoe langer, hoe dwingender omwille van die metingen, evaluaties, 
criteria met betrekking tot output, … 
Effect: dalen van de motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel, arbeidsplezier, commitment en 
beloningen, ‘agency gevoel’, … en dat allemaal door autonomieverlies. Heel veel mensen werken 
tegen hun zin. 
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Er zijn ook verschillende dingen die gaan stijgen in een negatieve zin:  
 

1. Infantilisering van de werknemers   
 
Richard Sennett 
Arbeidsocioloog die heeft beschreven dat mensen volgens hem geïnfantiliseerd worden. Ze gaan zich 
gedragen als kinderen omdat ze zo behandeld worden. Dan krijg je jaloezie op de werkvloer, bedrog, 
leugens, leedvermaak, wraakgevoelens, … en de bedrijfspsycholoog moet dit proberen oplossen. Dit 
gaat niet want het is een effect van de arbeidsorganisatie. Je krijgt ook vaak het idee dat dit effecten 
zijn van een persoon zijn persoonlijkheid. Dan wordt psychologie heel individueel bekeken ipv 
maatschappelijk te gaan bekijken. Je zou eigenlijk geen individu moeten behandelen, maar een 
structuur. 

• Voorbeeld: pesten. Pesten wordt vertoond door een groe mensen die zich onmachtig voelen 
en dit gaan ze afreageren op de mensen die onder hun staan. Pesten is in veel gevallen een 
effect van een structuur.  
 

2. Sociaal wantrouwen en angst 
 

Dat sociaal wantrouwen wordt versterkt als we moeten zien dat er ook een bestaansonzekerheid 
komt door de jobonzekerheid. Als je verzekerd bent van een job, dan valt de wantrouwen mee. 
Verliezen van u werk staat in de top 3 van de groote oorzaken van een trauma. 
 

3. Toename van eenzaamheid 
 

Dit is er vooral bij mensen die een sociaal druk leven hebben! Het is een gevolg van het doorgeknipt 
zijn van de banden met een ander. Als je de ander een concurrent is, dan kan je je hart niet 
openleggen voor die persoon. We hebben het gevoel er volledig alleen voor te staan.  
 
We zijn vertrokken bij een situatie waar groepen verplicht waren. Dit had heel veel nadelen, maar 1 
voordeel was dat je wist wie je was. Identificatieproblemen waar veel geringer. Dit is vandaag 
verdwenen. We hebben nu bijna alleen individuen, maar je hebt geen identiteit. Dit kan alleen via het 
deel uit maken van een groep, maar dit is moeilijk.  
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Les 7 
 
We stellen ons bij dit hoofdstuk de vraag naar de verhouding tussen het collectief maatschappelijk en 
het individueel psychologische. We hebben al aangegeven dat er maatschappelijk gezien belangrijke 
veranderingen zijn gebeurd. Als we de redenering van Foucault volgen kunnen we stellen dat we zijn 
overgegaan van een religieus vertoog naar een neoliberaal vertoog. Het is een economisch vertoog 
dus de eerste effecten waren op de arbeidsorganisatie.  
 
Opmerking: vrijemarkt model bestaat al sinds de renaissance. De eerste multinational in Nederland 
van de verenigde Oost-Indische company. Het was ook de periode waar beurzen opkwamen. Het is 
dus niet iets nieuws, maar het verschil is dat het nu een dominant vertoog is geworden.  
 
Weber heeft aangetoond dat de vrijemarkt ideologie een rechtstreekse opvolger is van het 
protestantisme die heel sterk de nadruk legde op identiteit. Die protestantse ethiek heeft dat vertoog 
wel ook lang ingeperkt. Vanaf de jaren 60 verdween het religieuze en dan was er plaat voor het 
economische; 
 
Wat is de impact van een dominant vertoog op het maatschappelijke? 
Dit is een moeilijke, maar ook een gevaarlijke vraag. Het is ook wel een vraag waar we veel 
overtuigende antwoorden op vinden. 
 

1. Moeilijk  
Hoe ga je die impact meten? Wetenschap berust op het weten en meten. Welke variabelen gaan we 
hanteren? Welke meetmethodes?  
 

2. Gevaarlijk 
Je gaat met deze vraag in een ideologisch debat treden. Een vertoog is altijd ideologisch gekleurd. Als 
we als wetenschappers die vraag gaan stellen en we krijgen negatieve antwoorden, dan zal de 
ideologie zich willen verdedigen. Mensen die ertegen zijn worden gezien als ‘ketters’. 
 

3. We kunnen de vragen beantwoorden 
Antwoord waar een hype rond heerst, is het onderzoek naar het geluk. In welke mate zijn we 
gelukkig? De antwoorden die we krijgen worden gebruikt als maatstaf om de kwaliteit van een 
maatschappij te meten. Volgens de prof is dit ook een maatstaf om te kijken naar hoe hoog de sociale 
wenselijkheid is. Het is geen goede maatstaf volgens de prof. Vaak zijn deze niet bruikbaar. Veel 
psychologisch onderzoek moet je met een korrel zout nemen wegens de zelf beoordelingsvragen.  
 
Hoe kunnen we het dan wel doen?  
Onderzoek naar psychosociale gezondheidsindicatoren.  
 
Dit zijn zaken zoals: hoeveel zelfmoorden gebeuren er in een gemeenschap, hoeveel geweld is er, 
hoeveel kinderen vallen uit het reguliere onderwijs, hoeveel delinquent gedrag, hoeveel 
tienerzwangerschappen, …  
Als deze hoog zijn dan leef je niet in een omgeving die ‘goed’ is. Hier zou je niet willen leven en je wilt 
er ook je kinderen niet opvoeden. We hebben dus hier een variabele dat vertelt over de maatschappij, 
maar hoe maken we ze vergelijkbaard? Hoe gaan we deze nu meten? Hoe doen we dit representatief 
en hoe doen we dit doorheen de tijd?  

• Voorbeeld: ouderen vinden het altijd beter in hun tijd, maar hun leeftijd speelt daar een grote 
rol bij.  
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Hoe geraken we aan data die vergelijkbaar is? De EU houdt die per land, per regio bij en dit doet de EU 
al meerdere jaren.  
 
Voordeel van die indicatoren:  

- Het zijn echte cijfers en vaak ook onderschattingen 
- Ze worden overal op dezelfde methodes opgemeten. 
- Het zijn geen steekproeven. Het zijn absolute cijfers. 
- Cijfers worden doorheen de jaren verzameld. 

 
Het is goed materiaal waarmee we de kwaliteit van de maatschappij kunnen meten en we kunnen ook 
de evolutie van een maatschappij meten. 
 
Terugkoppeling naar college 1 
Doemdenkers VS optimisten 
Doemdenker zeggen dat de wereld om zeep is  Optimisten: we hebben het nog nooit zo goed 
gehad.  
 
Nuancering: als je het op een ruimere schaal bekijkt dan leven we in de westerse wereld in een 
paradijs.  
 
We kunnen vergelijkingen maken tussen onze periode en een dichte periode. We zien dat bij het 
merendeel van de West-Europese landen de indicatoren gedaald zijn, maar we kunnen ons paradijs 
niet behouden. We zien dat we ons nu op een hellend vlak bevinden. België bevindt zich ergens in het 
midden, maar we zien ook bij ons een hellend vlak. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland doen het, het 
slechtst. De Scandinavische landen doen het, het beste. 
 
We hebben al een wetenschappelijk onderbouwde vaststelling. In de regio’s waar het neoliberaal 
vertoog dominant is, zien we dat die maatschappijen achteruitgaan. We moeten nu kijken of er een 
verband is tussen de indicatoren en het neoliberaal socialisme. 
 
Binnen de wetenschap durven we nauwelijks causaal te redeneren omdat ze zo complex en moeilijk 
zijn. We gaan redeneren in termen van correlaties.  
 
We hebben een 11tal indicatoren en daarmee gaan we statistische gaan spelen. We gaan de 
variabelen in een matrix plaatsen en we gaan altijd 1 variabel als onafhankelijke en de andere als een 
afhankelijke variabele plaatsen. We gaan kijken of ze een effect op elkaar hebben en dan gaan we ook 
kijken welke samenhangen.  
Resultaten: alles gaat met alles samen.  
MAAR in dit onderzoek is er 1 variabele die er sterk bovenuit steekt: toename inkomensongelijkheid. 
Als deze groter wordt, dan zie we alle andere indicatoren naar beneden gaan. Er is een rechtstreeks 
verband tussen toename inkomensongelijkheid en het neoliberaal model.  
 
Wilkinson en Pickett 
Pioniers in bovenstaand onderzoek. Ze hebben een boek gepubliceerd en zijn hier sterk voor 
gekritiseerd omdat ze ingaan tegen een ideologie. Alle kritiek hebben ze weerlegd adhv cijfers. Op 
grond van wetenschappelijk, sociologisch en psychologisch onderzoek hebben we kunnen tonen dat 
het vertoog van nu een zeer negatieve invloed heeft op het maatschappelijk alsook op het individu. Dit 
kunnen we koppelen met andere zaken zoals biologie. Op grond daarvan weten we dat primaten 
tegen ongelijkheid zijn. 
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Dit vertoog heeft een negatief effect op de mentale en fysieke gezondheid. Het sleutelwoord 
hierbinnen is ‘stress’. We kunnen het mentale, fysieke en sociale koppelen. Mentaal krijgen we nu 
vooral ziektes zoals depressie en angst ipv neurose en hysterie vroeger. 
 
We zien ook een merkwaardige omkeer bij de lichamelijke ziektes. De ziektes die vroeger bij de 
welgestelde klasse hoorden, komt nu meer voor bij lage klasse: diabetes, overgewicht, … Obesitas was 
een privilege bij de hoge klasse. Nu is fastfood heel goedkoop en mager zijn is in bij de hoge klasse.  
 
Via wetenschap hebben we dus al sterk kunnen aantonen wat het negatieve en ook positieve is aan 
het vertoog van nu. We hebben nu net de afwijkingen bekeken, nu gaan we kijken naar de normaliteit. 
 
Normaliteit moet je letterlijk nemen. Je moet een bepaalde norm volgen om als ‘normaal’ te zien 
worden. Het zijn maatschappelijk culturele normen en zijn dus variabele. De psychologie en de 
psychiatrie wilt niet inzien dat abnormaliteit maatschappelijk verbonden is, maar ze gaan ervan uit dat 
het een ziekte is. Hier is zelfs nog geen bewijs voor, maar ze denken dat dat bewijs later wel zal 
komen. De normale identiteit is dus een functie van de omgeving alsook de afwijkende identiteit. 
 
Identiteit bij een neoliberaal vertoog  
Onze identiteit is anders dan onze voorouders van 1980. Dit heeft met de veranderde omgeving te 
maken. Hoe is die identiteit en op welk mensbeeld is die gebaseerd. 
 
Er staan 2 stellingen van neoliberalisme voorop en beiden zijn ze wetenschappelijk correct. 
 

1. De maakbaarheid van de mens 
 
Dit is een bevrijdende, mooie stelling. Dit is het idee dat we eigenlijk alles kunnen worden wat we 
willen  vroeger was er een strikte determinatie!  
 

- Religieus determinisme: predestinatie (= god heeft beslist hoe je leven zal verlopen) 
- Sociale klasse determinisme: je bent wat je ouders zijn. Zijn je ouders arbeiders, dan ben jij 

ook een arbeider.  
- Genetische determinisme: wij zijn ons brein.  

 
Vanaf de jaren 6à kom het idee van de maakbaarheid. We zijn niet of nauwelijks gebonden aan 
erfelijkheid, omgeving, ras, … Met de juiste mogelijkheden kan iedereen uitgroeien tot wie of wat 
hij/zij wilt. Dit idee doorgang is West-Europa na de 2de WO. We kregen toen overal regeringen die hun 
lessen hebben getrokken van de oorlogen en die een andere maatschappij willen. Een van de 
belangrijkste beslissingen was het openen van de schooldeuren waardoor iedereen onderwijs kan 
volgen. Na 1950 was dit nog nauwelijks het geval omdat er instanties uit de regering kwamen waarbij 
ze op zoek gingen naar de mogelijkheden van elk kind en op grond daarvan worden ze in een bepaalde 
richting van het onderwijs gestuurd (= onderwijsmeritocratie). Dit heeft het aantal mensen in een 
hoge opleiding sterk doen stijgen, want eerst waren het enkel jongens, maar nu kwamen ook meisjes 
erbij. We krijgen een maatschappij waar de maakbaarheid realiteit wordt. Ja kan als zoon van een 
arbeider ook gaan studeren, wel op voorhand dat je voldoende cognitieve vaardigheden bezat.  
 
De impact van een onderwijsmeritocratie kan je samenvatten in 2 woorden: toegenomen autonomie. 
Mensen krijgen de kans hun eigen lot in handen te nemen. Het is dus geen toeval dat de jaren 60, 70 
beschouwd werden als de goede jaren. Deze ideeën stroken met hoe wij onze identiteit willen. 
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Waar is het fout gelopen?  
 
Het idee van de maakbaarheid is verschoven naar een verplichting: “Als de mens maakbaar is, dan 
moet iedereen het kunnen maken.”  
 
Er komt een dwingende illusie dat perfectie bestaat, op voorwaarde dat je je genoeg inspant. Als het 
je niet lukt dan is het jou fout. Het wordt een beschuldigd model en vandaar krijgen we altijd 2 
groepen: je hebt winnaars en verliezers, rijken en armen, … De verliezers worden de losers die alles 
aan hun eigen te danken hebben.  
 
Ondanks het idee van de maakbaarheid is het zo dat er geen volledige maakbaarheid bestaat. Er zijn 
dingen die dit tegen gaan.  

• Voorbeeld gebrek aan maakbaarheid: hoe komt het dat de kinderen van allochtone ouders 
niet kunnen meedelen aan de onderwijsmeritocratie? Politiekers: “het is hun eigen schuld”. 
België doet het, het slechtst in Europa. Er zijn maatschappelijke factoren die dit beïnvloeden, 
maar men weet nog niet welke. Het is te simpel om de maakbaarheid in de handen van een 
persoon of groep te steken. 

 
Factor 1: klassieke bedenking bij maakbaarheid:  
Mochten we een echte meritocratie willen hebben, is niet mogelijke, dan zou iedereen op dezelfde 
manier aan de startlijn kunnen vetrekken. Dit is niet zo. we vetrekken verschillend omdat we 
verschillende ouders hebben en van een andere klasse zijn. 
 
Factor 2: ziekte en gezondheid 
Stel we springen 15 jaar later in de tijd. Je hebt geen kinderen, geen partner, maar goed inkomen. 
Plots krijgt je een niet-dodelijke ziekte, waardoor je niet meer kan werken. Je kan niets meer doen en 
je bent je goed inkomen, hard werken, … kwijt. Plots kom je in de armoede, maar dit heb je niet in de 
hand!!  
 
Vaak wordt er heel beschuldigend besproken over patiënten die een ziekte hebben ten gevolge van 
een bepaald gedrag zoals obesitas, longkanker, …  
Want mensen met obesitas hebben het te danken aan het vreetbuien, rokers weten dat het schadelijk 
is, …  
 
Vraag: moeten we daar dan nog voor betalen als maatschappij? Maar uit onderzoek blijkt dat deze 
problemen vaak als gevolg van iets anders er zijn. Mensen die behoren tot de ‘loser’ categorie gaan 
voorbeeld aan comfort eating doen, waardoor ze dus obesitas zullen krijgen. Stres, ellende, 
psychosociale onderkant, … heeft een gevolg op een bepaald gedrag. En dan opeens krijgen ze ook 
nog eens de schuld en wordt gezegd dat het hun fout is, maar het is niet helemaal hun fout. 
 
Factor 3: bestaansonzekerheid/inkomstonzekerheid 
We komen uit een periode van vaste tewerkstelling en dit is nu weg. Het idee van vaste contracten 
zijn verdwenen. Dit opent een bestaansonzekerheid 

• Voorbeeld: cliënt professor: cliënt wordt 50 en werkt in een sector waar hij zelf gekozen heeft 
om voor een niet-vast contract te gaan. Nu begint hij schrik te krijgen dat het niet meer gaat 
lukken om verder aan inkomen te geraken tot zijn pensioen.  

 
Helaas zal dit niet veranderen. 
 
Die 3 factoren tonen dat de maakbaarheid zijn beperking heeft. We hebben als mens een hoog 
maakbaarheid/aanpassingsvermogen, maar met grenzen.  
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2. Het competitieve karakter van de mens 
 
Wij behoren tot de sociale zoogdieren met een hiërarchie en daarbinnen is er altijd competitie. De 
fout hier is dat men daartoe gaan reduceren. De mens is alleen maar een competitief wezen.  
“De mens als rationele speler of als homo economicus, die altijd op zoek is naar een eigen profijt.”  
 
Naast het competitieve is er ook wel een solidaire kant. We zijn groepsdieren (onderzoeken Paul 
Bloom en Frans de Waal). We hebben een neiging tot egoïsme, maar er zit ook een sociaal, 
behulpzaam aspect. We willen deel uitmaken van een groep. In een ideaal geval is er een balans. In 
het neoliberaal model vergeet men het solidair aspect vergeten en dan gaan we een beroep doen op 
het sociaal-darwinisme. 
 
Sociaal-darwinisme  
Als een organisme goed aangepast is aan zijn omgeving kan die het best overleven en zich ook het 
best voortplanten. Darwin zal dit op een enorm tijdsschaal onderzoeken van 2 meter en de homo 
sapiens bevindt zich op de laatste halve centimeter.  
 
Het sociaal-darwinisme heeft dit idee omgevormd op het niveau van rassen op een kortere tijdschaal 
van enkele generaties. In plaats van survival of the fittest wordt het survival of the strongest. Hier past 
de eugenetica binnen. We zien dit terug bij de nazi’s. Er is een onderscheid tussen een minder ras vs 
een beter ras en het mindere ras zal volgens hun uitsterven. Als dit toch gaat gebeuren kan men dit 
ras beter meteen uitroeien.  
 
Sociaal darwinisme is ook gebruikt tegen vrouwen. Deze theorieën werden vroeger zelfs in 
wetenschappelijke tijdschriften geplaatst!  
 
Samen met de holocaust is het sociaal-darwinisme verdwenen en verboden. Het steekt nu weer de 
kop op. We gebruiken dit om te kunnen rechtvaardigen waarom diegene die vanboven staat meer 
mag en diegene die vanonder staan het niet waard zijn om er te zijn ... Evolutietheorie is van groepen 
naar individuen naar genen gegaan.  
 
Richard Dawkins heeft een boek geschreven met de titel: “The selfish genes”. Dit heeft hij zich meteen 
beklaagd, want vele mensen begonnen dit over te nemen en te aanvaarden.  
“De genen zijn egoïstisch dus wij mogen dit gewoon doen.” 
 
Een dominant vertoog zoekt altijd een waarheidsgrond om zichzelf te legitimeren. Een vertoog stelt 
zich voor als een correcte weergave van de werkelijkheid dus vandaar hebben we een bron nodigt die 
dat waar maakt. Het sociaal darwinisme is in dit geval de grond van het neoliberaal model. Die 2 
motivaties om te stellen dat het vertoog juist is komt samen in het argument dat van zodra iets afwijkt 
van het vertoog, het tegennatuurlijk is. Iets dat bestaat kan niet tegennatuurlijk zijn, dus dit argument 
is onzin. 
 
Hoe is het mensbeeld geïmplementeerd?  
 
Identiteit verwerven we via opvoedingen en vervolgens via onderwijs dus het is via deze 2 dingen dat 
identiteit verandert. In ons onderwijs is dit model volledig geïmplementeerd. Kinderen worden 
voortdurend getest op hun competenties en dit in vergelijking (rank en yank) met andere kinderen. 
Ons onderwijssysteem wordt het watervalsysteem genoemd, want veel leerlingen vallen uit en vallen 
uit de boom. Je krijgt in toenemende maten een groep dat afzakt.  
 
Het is niet zo dat verschillende richtingen op dezelfde lijn zitten, iedereen weet dat sommige 
richtingen hoger zijn dan andere.  Elk ouder en kind wilt zo hoog mogelijk zitten.  
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Nieuw element die nu binnenkomt: ouders.  
We beschuldigen het onderwijs, maar ouders spelen ook een belangrijke rol. Als je als school een 
rapport wilt afschaffen, dan komen ouders in opstand, want ze willen kunnen vergelijken.  In 
Scandinavische landen gebruiken ze een individueel traject, waar men de punten vergelijkt met eigen 
punten doorheen het jaar. Dit wordt hier niet gedaan. Hier wilt men een vergelijkend model met 
andere leerlingen.  
 
Ouders willen altijd het beste. Ze zoeken de beste scholen, beste ziekenhuizen, beste artsen, beste 
therapie, ... vroeger was de beste school, de school die het dichts aan huis was. Dit is een effect van 
het rank en yank systeem, we willen altijd het beste. 

 
Binnen onderwijs is dit gaandeweg ingeslopen. Dit is een illustratie van hoe iets met een goede 
bedoeling, negatief is geworden. Doorheen de jaren kon men vaststellen dat onderwijs vroeger 
misbruikt werd om kinderen ideologisch te misvormen. Als tegenreactie kwam de overtuiging dat 
school zoveel mogelijke waardenvrij moet zijn. Men maakte dus onderwijs die gefocust was op 
competenties/vaardigheden, maar vanaf de jaren 80 zien men dat de vaardigheden verschuiven naar 
attitudes en dan zitten we weer in een systeem dat persoonlijkheid gaat vormen. Die attitudes zijn 
ingekleurd door het dominante vertoog. Functie van het onderwijs is een algemene ontwikkeling 
waarbij iemand een universele vorming krijgt. Dit wordt nu vervangen door een economische visie die 
zegt dat een scholing een opleiding is om in het beroepsleven te stappen.  

 
Onderwijsvertoog wordt de laatste 10 jaar volledig overgenomen door het economische vertoog. Dit 
zie je zowel in het taalgebruik (theorie van Foucault) als in de organisatie van de school zelf.  
Vaak zien we dat boeken aan universiteiten Engels zijn.  

• Voorbeeld: de professor zit binnenkort in een doctoraatjury waar het doctoraat in het 
Nederlands geschreven is, de jury Nederlandstalig is, maar toch wordt er aan de prof gevraagd 
om zijn verslag in het Engels te schrijven. 

 
Als we naar de semantiek kijken dan krijgen we termen die verwijzen naar een economisch vertoog. 
Mocht het enkel over woorden gaan zou dat niet zo storend zijn, maar we krijgen ook een effect op de 
organisatie van het onderwijs. Bij ons in België valt het nog goed mee. In het Verenigd Koninkrijk is het 
veel erger. Zij hebben vanaf de millenniumwijziging hun hoger onderwijs zeer sterk veranderd.  
 
Die kan je samenvatten: elke hogere opleiding moet rechtstreeks iets opleveren voor de economie. 
Elke opleiding die dat niet doen, moeten we afschrijven. Hetzelfde geldt voor onderzoek. Ze willen 
zoveel mogelijk fondsen binnen en dat lukt niet als bepaalde opleiding geen bijdrage leveren aan de 
economie. Inschrijvingsgeld is gigantisch veel. Er is veel protest tegen gekomen, maar dit heeft niets 
uitgedaan. Op dat moment kwam een interview op tv van een leerkracht (verdient nog veel) en die 
zegt dat hij 2 kinderen heeft, waarvan slechts 1 iemand gaat kunnen studeren omdat het allemaal te 
veel kost. Je ziet meteen dat het meritocratische verdwijnt. Opleiding is enkel voorbehouden voor een 
financiële elite. 
 
Je ziet dat dit mensbeeld geïmplementeerd wordt dit via opvoeding en onderwijs. Als ouder wil je het 
beste voor je kind en dat betekent dat je wilt dat je kind het zal maken. 
 
Voorbeelden van economisch taalgebruik: 

• Voorbeeld: universiteit als kennisbedrijf. Kennis is menselijke kapitaal, competentie is een 
kapitaal dat jongeren moeten leren beheren, leren is een investering, … komen van het ene 
vertoog en mateloos overgezet wordt in een ander vertoog waar ze niet thuishoren. 
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Het wezen van de mens 
 
Als we naar de ontologie kijken, kunnen we zien dat in de mens 2 tendensen aanwezig zijn: eigen ik en 
groepsgericht. Bovendien sluiten die 2 aan met onze 2 processen van identiteit. We kunnen over het 
wezen van de mens minstens zeggen dat we die 2 dingen hebben. Dit systeem haalt er maar 1 ding uit 
en gaat dat zoveel mogelijk aanwakkeren en ontwikkelen. We moeten competitieve individuen 
worden die enkel gaan voor zichzelf. 
 
Hebben we een niet-ideologisch argument om te stellen dat deze ontwikkeling ongezond is los van het 
ideologische? Het antwoord is ja en het is een biologisch argument. We behoren bij de sociale 
zoogdieren (hond)  solitair dier (kat). 

- Sociaal zoogdier: leert en wilt bij een groep horen (hond leer je dingen aan en wilt liefde van 
u)  

- Solitair zoogdier: leer dingen aan andere aan. (Kat leert u om de deur te openen voor haar, 
niet omgekeerd. Kat kan ook zonder u leven)  

 
Wij hebben dus een groep nodig en zonder kunnen we niet leven. Als je een individu van een sociaal 
diersoort (vb baviaan) systematisch alleen aantreft dan zijn er maar 2 mogelijke oorzaken voor:  

- Dier is ziek 
- Dier is uitgesloten door de groep 

 
Vervolg is dat het sterft. Typische straf binnen een groep is de sociale uitsluiting (// peuter moet als 
straf in de hoek staan). Dit model zorgt ervoor dat we allemaal ons eigen uitsluiten. Daaruit volgt 
eenzaamheid omdat de ander voortdurend als een concurrent bekeken wordt. Volgende stap is 
sociale angst en depressie. Er zijn dus intrinsieke argumenten dat een maatschappij zoals deze ons 
ongelukkig maakt en ook ziek. 
 
Identiteit legt accent op produceren en consumeren.  
 
Produceren  
Economisch model is gefocust op het maken van winst dus we worden allemaal geduwd in een 
richting van een steeds hogere productie en daar slagen we in.  

• Voorbeeld: als je prof wilt worden, dan moet je eerste in competitie staan met andere. Een 
doorslaggevend element is hoeveel dingen je hebt gepubliceerd. Publicaties worden 
voornamelijk geteld en niet meer gelezen.  

• Voorbeeld: universiteiten worden betaald in functie van hoeveel diploma’s ze uitdelen. 
 
Die productie is een onderdeel van de identiteit geworden en dat verklaard het ritme waar we in leven 
en ook toename in versnelling. Het leven moet snel en druk verlopen. De ideale mens klimt op in de 
lader en wint.  
 
Consumeren  
We zijn niet alleen producenten, maar ook consumenten geworden. Een vereiste van de mens is groei. 
We moeten constant groeien en het beter doen. Dit kom van de economie die draait op schulden. Om 
die schulden terug te betalen moeten ze groeien. Als je moet blijven groeien moet je een grote 
productie hebben en die moet je ook kunnen verkopen. Oplossing:  

- Producten moeten sneller kapotgaan zodat ze nieuwe producten zullen kopen 
- Creëren van kunstmatige behoefte. We denken ze nodig te hebben, maar eigenlijk hebben we 

het niet nodig.  
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Dit is een verandering van 180°. De nadruk lag vroeger meer op duurzaamheid. Vroeger werden 
dingen hersteld, nu worden dingen gewoon vervangen want dat is goedkoper geworden dan het 
herstellen. Die verandering heeft te maken met de verandering in mentaliteit. 
 
Consumptie wordt gekoppeld aan genot en het is algemeen geworden. Bovendien is het ook verplicht 
( vroeger: genot was verboden. Mocht enkel met mate). Genot werd bevrijd door het wegvallen van 
het religieus vertoog. Volgende stap is zoals nu dat het genot verplicht wordt.  
 
Volgende stap is dat genot een product wordt dat gekocht kan worden. Elk verlangen is invulbaar. 
Daarbij sluit aan dat het product dat genot geeft, identiteitsverlenend wordt.  

• Voorbeeld: personal branding. Roept het idee op van exclusiviteit, maar branding is het 
brandmerken van vee om te tonen dat een koe van u. Het maakt u dus vee.  

 
Identiteitsverlenende zie je ook via kledij. Merk werd vroeger discrete geplaats, maar nu wordt het 
gewoon vooraan getoond. Dit zegt veel over ons verlies aan identiteit en over onze nood om tot een 
groep te behoren. Vandaar dat er trends zijn in de kledijwereld. We willen deel uitmaken van de groep 
dus we volgen een trend. 
 
Shoppen wordt niet meer als een noodzaak gezien, maar het wordt gezien als een 
ontspanningsmoment.  
 
Plato  
Beschrijft een kenmerk dat we nu goed kunnen toepassen ‘pleonexia’: het steeds meer willen hebben 
dan de ander. Dit moet wel ingeperkt worden, want als het gepromoot wordt, dan komt er nooit een 
einde aan.  
 
Pleonexia koppelen aan identiteit. 
 
Als we kijken naar de eerste spiegelingen die de baby maakt, dan heeft dit te maken met een 
verlangen van de baby. De volgende stap is dat mijn behoefte alleen maar wordt ingevuld als ik mijzelf 
spiegel aan de behoefte van de ander. Er komt een ruil tot stand. Dit lukt nooit helemaal. Niemand 
kan u verlangen perfect invullen en je kan het verlangen van een ander nooit perfect invullen.  
Probleem: we krijgen de illusie dat we het verlangen van de ander kunnen opvullen met een object dat 
we kopen. Dit lukt nooit dus we blijven kopen en pogingen doen om het genot te bereiken.  
Resultaat: teleurstelling want het is nooit dat. Paradox = we genieten, maar het is beperkt. 
 
Gevolg: depressive hedonia: we genieten voortduren, maar we worden er depressief van. 
 
Besluit 
 
Dit identiteitsmodel, spiegeling hebben we sterk overgenomen. Het is iets dat in ons zit en we 
beginnen meer en meer de negatieve effecten te ondervinden op 2 niveaus:  

- Individueel niveau: hyper competitieve, toegenomen aantal burn-out, angsten, … 
- Collectief niveau: milieuproblemen, verkeersproblemen, … liggen we meestal niet wakker van. 

 
Spontane reactie: het is de schuld van de politiek of van het systeem. Dit is te gemakkelijk en fout. Wij 
maken wel deel uit van het systeem en het is ons gedrag dat een systeem maakt.  
 
We ergeren ons blauw aan het profitariaat = mensen die profiteren van het systeem. We hebben altijd 
wel een politiek schandaal, van mensen die misbruik maken van hun macht en we hebben ook 
mensen vanonder aan de ladder die profiteren van vb de ziekenkas. Zowel onderaan als bovenaan 
wordt er inderdaad sterk geprofiteerd, maar de nadruk wordt meer gelegd op de mensen vanonder. 
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Men maakt hier gebruik van om te zeggen dat we dit kunnen steken op de verzorgingsmaatschappij. 
Het gevolg is dat mensen vinden dat we dat moeten afschaffen.  
 
Wat men niet ziet is dat het profitariaat bij uitstek een gevolg is van een neoliberale maatschappij. Als 
je mensen opvoedt met het gedacht ‘eigen ik eerst’ dan is het logisch dat mensen gaan profiteren, 
want de groep boeit niet. Je moet zorgdragen voor jezelf. 
 
Een gevolg van het afschaffen van die collectieve solidariteit is een pleidooi om vrijwillige solidariteit 
te installeren die gegeven wordt. Dan kan je denken aan: kom op tegen kanker, de warmste week, … 
structureel is het verkeerd. Het is een terugkeer naar de 19e eeuw, waar mensen een aalmoes geven 
uit medelijden naar anderen.  
 
Ofwel heb je een Amerikaans systeem waar je 20% belastingen betaalt, maar waar er enkel 
privésectoren zijn. Ofwel betaal je zoals bij ons 50% belastingen, maar heb je wel een ziekenkas; beide 
combineren is structureel fout. Dit is een risico dat men niet ziet en het heeft te maken met foute 
beschuldigingen. 
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Les 8 

 
Rode draad herhalen  
We zijn bezig met 1 van de meest belangrijke hoofdstukken. We kijken na hoe een maatschappelijke 
organisatie, die van ons, het individu beïnvloedt op vlak van identiteit en stoornissen. We gaan later 
ook kijken naar de effecten hiervan op de psychologie. Hoe zit het met de beïnvloeding van onze 
huidige maatschappelijke organisatie op het individu en zijn onderlinge verhoudingen. 
 
Stelling: het huidige maatschappelijke model sinds midden jaren 80’, heeft een nieuwe identiteit 
geïnstalleerd op grond van een nieuwe mensvisie. Dit betekent dat we een nieuwe normale mens 
hebben en nieuwe afwijkende mens. 
 
Centrale ideeën: 

1. Mens is maakbaar 
2. Mens is competitief. 

 
Deze ideeën zijn fout gelopen toen het idee van de maakbaarheid is overgegaan naar een verplichting. 
Men moet het maken, men moet succes hebben in vergelijking met andere en met onszelf.  
We leven in een competitieve wereld. We zijn inderdaad biologisch competitief, maar het is fout 
gelopen wanneer de mens gereduceerd wordt tot alleen maar een competitief wezen is. Er is ook een 
sociale pijler aanwezig en we hebben beiden nodig. We nemen die noodzaak met verbondenheid af.  
 
Iedereen moet het maken + onderlinge competitie = je krijgt een maatschappij met een groep 
winnaars en groep verliezers.  
Dit zijn allemaal individuen geworden die los van elkaar functioneren en dit is 1 van de belangrijkste 
problemen in deze maatschappij. Het maakt ons eenzaam, ook de winnaars. Dit omdat we de andere 
niet meer kunnen vertrouwen. We hebben nu nog nooit zoveel sociale angst gehad in de 
maatschappij.  
 
Dit is de mensvisie die in haar extreem karakter een karikatuur geworden is en zo ook meteen heeft 
gezorgd voor een aantal afwijkingen.  
 
Toepassing van dit model op een psychologisch begrip en probleem 
Veerkracht, resilience.  
Dit begrip gaat het denken en ook het wetenschappelijk denken gaan inkleuren. 
 
Probleem: Van een aantal medische en psychologsiche stoornissen, weten we min of meer de 
oorzaak, maar het verband tussen oorzaak en stoornis is vreemd, omdat het kwantitatief niet 
overtuigend is. 

• Voorbeeld: de pest. 1 op 3 is gestorven. Dit is eigenlijk wel weinig, want als het zo besmettelijk 
is, waarom was dan niet iedereen aangetast? 

• Voorbeeld: binnen de psychologie en psychiatrie zijn ze het nog niet zo eens over welke 
dingen een rol spelen als oorzaak van een stoornis. Over 1 oorzaak zijn alle scholen het wel 
eens en is een trauma. Dit is een duidelijk en zichtbare oorzaak.  

• Van 100 mensen die exact dezelfde trauma hebben meegemaakt, hoeveel mensen 
ontwikkelen PTSS? Tussen de 8 en de 15%. Dit betekent dat er nog een andere factor een rol 
moet spelen waardoor de meerderheid er geen PTSS aan overhoudt. Ze ontwikkelen wel een 
cute stressstoornis, maar die gaat weer voorbij. 

 
Gegeven dezelfde ziekmakende context, is er maar een minderheid die ziek wordt.  
Hoe komt dit? Alle antwoorden hierop zijn variant op hetzelfde: we geven een naam aan iets dat we 
niet begrijpen. Dit geeft de illusie dat we het begrijpen. 
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• Voorbeeld: radiogolven als eerst kunnen uitzenden, was heel mysterious toen ze dit voor het 
eerste ontdekten. De verklaring was dat er golven door de lucht gingen en dat die zouden een 
stof moeten doen trillen en die stof noemt men de ether. Dit bestaat niet, maar men begreep 
het gewoon niet. 

 
Vroeger sprak men over de stenisiteit of de constitutie en nu over relilience of veekracht. Iemand 
ontwikkelt geen ziekte omdat die persoon een betere veerkracht heeft. 
Redenering: het is een kenmerk dat bij het individu hoort. We hebben een factor die we 
veronderstellen en die leggen we bij het individu. 
 
Geschiedenis begrippen 
 
We zien verschuivingen in deze begrippen. Ze gaan eerst die factoren in het lichamelijk leggen als me, 
spreekt over stenisiteit of constitutie. Het waren 2 begrippen die gingen over een veronderstelde 
somatische factor. Die is goed of slecht bij een persoon. 
Het begrip veerkracht is verschoven naar het psychologische. Het is minder somatisch dan men 
veronderstelt een psychologische kenmerk te zijn.  
 
We hebben 2 kenproblemen van dit vakgebied die op tafel liggen:  

1. Is het psychisch of somatisch? We hebben geen bewijs voor geen 1 van de 2 want men 
spreekt van veronderstellingen 

2. De psychiatrische en psychologische begrippen hebben vaak een moreel kleur.  
Dit blijkt van zodra erover gepraat wordt. Iemand met een hogere stenisiteit is beter. Je bent 
dus beter of slechte op genetisch vlak dan anderen. Dit was nog meer het geval binnen de 
psychiatrie toen ze redeneerde in degeniratie (=achteruitgang, normale functies worden 
aangetast).  
 
Binnen het psychologische is dit nog erger. Het heeft uitdrukkelijk een morele kleur. Iemand 
met veel veerkrachts is flink en laat zich niet doen en iemand met weinig veekracht is een duts 
die niet veel kan. Dit wordt niet letterlijk gezegd, want wetenschap moet objectief blijven. 

 
Hoe kunnen we dit koppelen aan het maatschappelijk model 
Centraal bij ons mensvisie is die maakbaarheid die verschoven is naar het feit dat iedereen het moet 
maken.  
 
We komen dan bij het idee van eigen kracht, autonomiseren en dat wordt dan een verplichting. Je 
krijgt een kortsluitingsredenering: iemand maakt trauma mee en die wordt psychiatrisch ziek en dat 
komt door een gebrek aan resilience. We weten niet wat het is, maar het is een 
persoonlijkheidskenmerk want het is maakbaar. We moeten die meer veerkracht geven. 
Psychotherapeutisch discours wordt een moreel discours. 
 
Ze waren eerst slachtoffers door trauma en dan worden ze weer slachtoffer wanneer therapie niet 
werkt, want het ligt gewoon aan hun dat het niet lukt. Ze zijn te zwak. Binnen deze redeneerlijn gaat 
men bij nieuwe behandelmodel van stress ervanuit dat stress hoofdzakelijk te maken heeft met de 
perceptie van de patiënt. Stress heeft dus niet te maken met de externe omstandigheden.  

• Voorbeeld: Amerikanen die stress hebben door Trump, dat ligt aan hun eigen perceptie en 
niet aan Trump. 

 
Wetenschappelijk redeneren: laats modern onderzoeksveld is de integratie tussen het psychosociale 
veld en het medische veld. Men deelt graag dingens op (neurologie, endocrinologie, …) die vroeger 
onafhankelijkvan elkaar functioneerde. Nu is dit al veel minder door de computers. Sleutelfactor in 
integratief onderzoek is stress. Je hebt hier het psychologische, sociaal en biologisch component. Bij 
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het biologische is het gemakkelijk te maken (vb. bloed laten afnemen, via haar van persoon cortisone 
meten, …). We hebben dus een goede maatstaf voor stress.  
 
Men is tot de vaststelling gekomen dat het stijgen van de stressniveau , te maken heeft met een 
stresshormoon. Dit heeft te maken met het psychosociale en deze stijging heeft een effect op het 
neurologische en vandaaruit op het imonologische.  

• Voorbeeld: experiment. Men neemt 10 mensen vanuit de zaal die ‘normaal’ zijn. Men meet 
het cortisone niveau bij alle 10 en dan gaan we bij alle 10 een neusdruppel inbrengen waar 
virusseen van een verkoudheid inzitten. Men gaat dan kijken naar wie er verkouden zal 
worden. Dit zal een minderheid zijn, namelijke diegene met het hoogste stressniveau zal 
waarschijnlijk verkouden worden. 
 

Stress komt vanuit psychosociale, buiten het lichaam!! Deze stress heeft een impact op het 
endocronologische, neurologische en dan op het imunologische. Dit is de verklaring van resilience en 
dit is een effect van een complex samenspel tussen het lichamelijk en het psychosociale.  
 
Dit is ook van toepassing als we het hebben over chronische stress. Het wordt duidelijker bij medische 
ziektebeelden zoals diabetis, kanker, … dat 1 van de factoren langdurige chronische stress is.  
 
We zijn van een simpel idee namelijk, het idee dat veerkracht een individueel kenmerk is dat je kan 
aanpassen door sterker te zijn en wat flinker te zijn, naar een wetenschappelijk idee gegaan namelijk, 
het is een effect van een geschiedenis dat iemand meemaakt en dat kan je niet zomaar veranderen. Je 
kan er wel op inwerken, maar het is niet simpel. 
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Deel 2 
 
Hoe hadden we de wisselwerking tussen maatschappij en individu bekeken? 3 insteken:  

1. Uitwisseling van goederen en diensten 
2. Autoriteit en macht 
3. Verhoudingen tussen mensen 

 
Via deze 3 heeft een dominant vertoog een effect op een individu en de onderlinge verhoudingen 
tussen individuen.  
 

1. Uitwisseling van goederen en diensten. 
 
Het dominantie vertoog van de laatste 30 jaar is economisch. Alles is economie en ook binnen de 
psychologie moeten we er dus over spreken. De maatschappelijke impact op het individu zal gebeuren 
via uitwisseling van goederen en diensten en dit zal heel bepalend zijn.  
Vroeger: werk was gewoon werk. Je had enerzijds privé en anderzijds werk 
Nu: we zijn wat we werken, we zijn ons diploma 
 
We kunnen 2 dingen zien die veranderd zijn: 
 

a. Versterking van dingen die er al waren 
 
We hebben een versterking van uitbuiting en ongelijkheid tussen mensen. De moderne economie 
startte rond de 15e eeuw. De economie voordien was een substaniebal economie. Men produceerde 
wat men nodig had en men had dus ook een vrij onveranderlijke maatschappij. De moderne economie 
berust op produceren van goederen en verkoop ervan. Je krijgt een vorm van uitbuiting. Er is altijd een 
partij die benadeeld wordt.  
Je verkoopt iets van iemand anders en je gaat meer winst krijgen. De huidige rijkdom van het Westen 
berust op het uitbuiten van de kolonies vroeger. Die uitbuiting is tot nu het geval, maar nu zien we het 
niet meer (lees: kinderarbeid)  
 
Ongelijkheid is op wereldniveau wel aan het afnemen! 
In het Westen zien we dat de inkomensongelijkheid wel is toegenomen.  
Gevolgen: inkomensongelijkheid die toeneemt, doen de psychosociale gezondheidsfactoren 
toenemen. Als deze ongelijkheid zichtbaarder zal worden, dan zal dit veranderen, want mensen zullen 
het zien en zullen ertegen willen vechten. 
Experiment: 2 aapje en de ene aap krijgt meer beloning dan de andere. De 1ste keer ziet de aap de 
ongelijkheid niet. De 2de keer is het wel duidelijk en dan gaat de aap agressief tekeer.  
 
Ongelijkheid moet zichtbaar zijn, anders verandert er niets. 

 
Deze week wordt in het nieuws de resultaten bekendgemaakt van een Europees onderzoek naar 
ongelijkheid. Yves Marckx (?) prof van de UAntwerpen heeft het onderzoek gedaan in België en België 
komt er het best uit, het is het minst toegekomen bij ons! Dit is een effect van een economisch model 
dat ernstige gevolgen heeft op de psychologie van de inwoners van een land.  
De sociale perceptie is bij ons anders: 

- Veel mensen dachten dat het sterk was toegenomen 
- De middenklasse denkt sterk benadeeld te worden en dat blijkt ook niet waar te zijn. 

 
2de factor die versterkt werd is de noodzaak naar groei. We staan er niet meer bij stil omdat het zo 
normaal is geworden 
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Geschiedenis 
Deze vorm van economie moet groeien om de eigen schuld te betalen. 
 
16e eeuw is deze economie gestart rond ons en de verenigde Oost-Indische company heeft hier een 
belangrijke rol bij gespeeld. Er waren schepen die naar India vertrokken en naar Oost-India om daar 
goederen te gaan halen. Zo’n schip kost heel veel en de kans dat die zonk was heel groot, dus dat zou 
een gigantisch verlies zijn. Men begon de risico’s te verdelen en mensen begonnen aandelen te 
nemen en zo ontstond toen de eerste beurd. Als de boten terugkeren delen ze hun winst en als die 
niet terugkeert dan delen ze hun verlies. 
 
De volgende stap is dat het berust op geld dat geleend werd en dat moesten ze met interesten 
terugbetalen. De schulden werden zo groot dat ze enkel nog interesten konden terugbetalen. Elk land 
binnen de EU heeft een schuldenlast die ze onmogelijk kunnen terugbetalen, dus ze betalen 
interesten. Hier komt ook dat ze moeten groeien om die terug te betalen en om te groeien moeten ze 
weer lenen en zo komen we in een vicieuze cirkel. Dit is de reden dat het systeem ooit zal klappen.  
 
Heeft ook te maken met het feit dat we zijn verschoven van een productieeconomie en financiële 
economie. 
 
Productie economie: ik maak schoenen en verkoopt ze 
Financiële economie: verkoopt financiële producten. Men verkoopt aandelen en dat zijn schulden. Die 
verkoopt men aan derden en ze hopen die interesten te krijgen en eventueel ook de oorspronkelijke 
leningen. 
Financiële economie is groter dan de producteconomie. Dit is het effect van de verplichting tot groei 
en als deze zou barsten, zou dit een financiële ramp zijn. 

 
Die verplichte groei is ook binnen het mensbeeld opgelegd. Als we gaan werken, dan gaan we 
geëvalueerd worden en men krijgt altijd het advies om te groeien.  
Het probleem is dat we niet kunnen blijven groeien! Het idee van persoonlijke groei heeft zijn limiet 
en heeft een groot effect op het stressniveau van diegene die die opdracht krijgt. Zeker omdat 
‘persoonlijke groei’ kwantitatief gemeten worden.  
 

b. Veranderingen  
 
Er is geen onderscheid meer tussen diensten en producten. 

- Dienst: onderwijs, ziekenhuis, creche, hulpverlening, … 
- Product: iphone, stoel, zetel, … 

 
Men sprak vroeger van een profit secor (product waar men winst moest maken) en een non-profit 
sector ( dienst waar winst niet moest gemaakt worden). 
Dit is niet meer zo. Een dienst is een product geworden en men gaat voorbij aan een aantal essentiële 
verschillen tussen beiden:  

- Product kan je vastgrijpen  dienst is niet tastbaar of grijpbaar 
- Bij een product is een temporeel en ruimtelijk onderscheid tussen productie en het 

consumeren ervan. Als je als producent een telefoon maakt en die moet na een periode bij 
een cliënt geraken. In de tussentijd doen ze testen om te zien of het goed is of niet  het 
verlenen en ontvangen van een dienst gebeurd samen 

- Een dienst is vergankelijk. Het blijft niet zoals een product blijft liggen. 
- Dienstverleningsrelatie staat centraal. En een dienst is interactief. Elk wetenchappelijk 

onderzoek naar een dienst, toont dat de meest werkzame factor de sociale band is tussen 
diegene die de dienst geeft en diegene die de dienst ontvangt.  
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- Een dienst is nauwelijks meetbaar. Meten is kwantificeren en men kan geen sociale band gaan 
kwantificeren. Dit zorgt voor een probleem. Sommige rollen laat men vallen door dit 
probleem. 

• Voorbeeld: professoren hebben 3 taken: onderzoek, onderwijs en dienstverlening en 
die zijn even belangrijk. Er blijft nu maar 1 over en dat is onderzoek. Dit kan men 
telen. Men telt aan de hand van aantal publicaties. Onderwijs is een dienst en dat is 
niet kwantificeren. We kunnen het afmeten aan studenten, maar dat is niet objectief 
genoeg. Dienstverlening kan je zeker niet meten. Het feit dat je dit niet kan meten 
maakt dat dit niet in rekening gebracht wordt bij promoties en carrières van 
professors. Als het niet meer meetelt, waarom zou je het dan nog doen? 

• Voorbeeld: rust en verzorgingstehuizen. Maatschappij moet zorg verlenen aan de 
jongsten en de oudsten. Nu zien we dat rusthuizen vaker privé worden en dat is een 
gat in de markt. Ze willen winstmaximalisatie en dat wordt gemaakt ten koste van de 
burgers. Binnen een dienstverlening zou dit eigenlijk niet mogen. De volgende stap 
zullen de kinderopvangen zijn. Die worden gesubsideerd door de overheid, dus die 
zouden niet moeten gaan voor winst. In Nederland zijn alle kinderopvangen wel al 
privé en daar zijn ook andere kwaliteistcriteria die een rol spelen dan hier. 

• Voorbeeld: gevangenissen. Deze zijn een maatschappelijk gegeven: mensen worden 
gestraft bij het overschreiden van de wetten. We zullen binnen 10 jaar zien dat 
gevangenissen privé gaan worden zoals in Amerika. We hebben hier een grensgebied 
tussen gevangenissen en psychiatrieën nameijk de forensische psychiatrie. De 
Belgische staat wou daar geen fonsen voor vrij maken. We hebben een in Gent de 
eerste forensische instelling die wordt uitgebaat door SODEXO een privézaak. Als dit 
privé maakt, dan leg je een maatschappelijke functie in de handen van de privé en dan 
gaan we naar winstmaxmalisatie en dan gaat het niet meer over de zorg. Ze zullen dus 
ook moeten groeien.  

• Voorbeeld: is nu al gerealiseerd bij ons. Als je kijkt naar sectoren voor mensen met een 
beperking, daar hebben we speciale instellingen voor. Vroeger werden die instellingen 
gesubsideerd. Ze kregen een bepaalde bedrag per patiënt en die werden 
gecontroleerd naar hun zorgkwaliteit. Dit betekent dat je als patiënt daar bijna gratis 
kon verblijven. Sinds vorige jaar spreekt men over persoonsvolgende budgetten. Ze 
zien dit als een verbetering. Het geld wordt niet meer aan een instelling gegeven, 
maar aan de persoon en zo kan de persoon zorg gaan inkopen in de instellingen. De 
instellingen moeten in competitie gaan om patiënten te ‘lokken’. Problemen:  
o Veel mensen met een beperkingen, zijn niet in staat om met geld om te gaan. 
o Het in competitie plaatsen van instellingen heeft als gevolg dat ze gaan moeten 

besparen en ze zullen besparen aan personeel! Het aantal masters zal dalen en de 
bachelors zullen daar in overvloed werken.  

 
In een dienstensector hoort dit niet thuis. 

 
Er is een studie die aantoont hoe dit economie een eigen put graaft. Er wordt aangegeven dat er een 
alternatief is. Het is een typisch gegeven van een dominant vertoog om er vanuit te gaan dat er anders 
geen alternatief is (T.I.N.A).  

• Voorbeeld: dominant religieus vertoog. Religie was synoniem voor Christendom. Er waren 
geen andere religies, die waren dom, vals, achterlijk, … men kon niet daarbuiten denken. Nu 
dit vertoog niet meer dominant is, zien we dat religie veel andere inbrengen kan brengen. 
Idem bij economie nu. Men gaat ervan uit dat enkel de vrije markt economie ok is.  
 
Iets wat binnen het economische thuis hoort, is eruit gestapt en heeft andere sectoren 
overgenomen. Zeker voor mensen die in het psychologische werkveld zitten, is het duidelijk 
hoe dit model de dienstensector heeft overgenomen en dat wringt.  
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2. Autoriteit en macht 

 
Er is een onderscheid tussen macht en autorieit. 
 
Autoriteit: verhouding tussen mens is vrijwillig op grond van een inerne dwang omdat die groep 
samen iets erkend dat buiten hun ligt. De grond van autoriteit is arbitrair! Het functioneert puur 
omdat we erin geloven. Als die erkenning en kern van autoriteit verdwijnt dat zakt autoritiet in elkaar. 

• Voorbeeld: we zitten vrijwillig in de les. Dit is omdat er een autoriteit aanwezig is en omdat 
we die persoon (de professor) aanvaarden als onze autoriteit) 

 
Macht: externe dwang waarbij iemand verplicht wordt van buitenaf.  
 
De traditionele, patriarchale autoriteit is op 500 jaar tijd verdampt. Dit is een goede zaak. Probleem is 
dat we niet zonder autoriteit kunnen, dus we hebben een nieuwe invulling nodig. Als er geen 
autoriteit zou zijn dan zouden de verhouding gebaseerd zijn op macht. Dit is waar we naar verschoven 
zijn. Naar een gedwongen onderwerping. Dit toont zicj op effecten ter hoogt van het individu en ter 
hoogte van de verhoudingen tussen individuen.  

• Voorbeeld: verkeersagressie. Dit is enorm toegenoemen en dat kan je bekeken vanuit het 
feit dat veel mensen het niet meer nodig vinden om zich te houden aan de regels. Men 
spreekt van een verroering van de maatschappij: omgangsvormen tussen mensen waar ze 
de regels niet meer nauw nemen. 

 
Het verdwijnen van dit autoriteit heeft een effect gehad op de psychiatrische stoornissen. De 
stoornissen tot de jaren 70 hadden vaak te maken met mensen die onderworpen waren aan een te 
sterk patriarchaal regime, verbodscultuur. Deze richtte zich op het lichaam en alles wat ermee in 
verband ligt. Nu krijgen we het tegenovergestelde. We krijgen ontremmingsstoornissen: borderline, 
verslavingsproblematieken, … er is nu te weinig verbod! Dit heeft veel effecten op de hulpverlening. 
Die moeten een nieuw autoriteit installeren. Dit is heel duidelijk in de bijzondere jeugdzorg. 

• Voorbeeld: gedragsstoornissen komen meer en meer voor en men weet niet wat men er 
mee moet doen. Hulpverleners weten niet goed hoe ze zich moeten opstellen als een 
autoritair iemand en de kinderen aanvaarden ze ook niet als iemand met autoriteit. Op die 
manier kan de hulplener niet werken (als wij de prof niet aanvaarden als iemand met 
autoriteit, dan kan die ook geen les geven) 

 
Belangrijkste fout: men denkt dat autoritiet en traditionele autoriteit (patriarchale autoriteit) 
synoniemen zijn. Als je hiervan uitgaat heb je maar 1 probleem voor de maatschappelijke problemen 
en dat is terugkeren naar de patriarchale autoriteit. Deze pogingen mislukken wel steeds opnieuw 
omdat de grond hiervan verdwenen is. Het geloof in deze autoriteit is er niet meer dus het zal nooit 
meer lukken. Deze pogingen hebben wel als gevolg dat we de macht aan het versterken zijn! Dit is 
gevaarlijk omdat macht minder aan controle onderheven is. 
 
Bij ons hier valt deze ‘macht’ wel nog. We zien dit wel terug in onze regels, die meestal niet werken. 
Nu zijn deze regels vooral digitaal. Dit is meestal of 0 ofwel 1. Er is weinig plaats voor andere dingen.  

• Voorbeeld: je moet iets administratief oplossen en je meot ervoor naar de dienstbevolking in 
de veronderstelling dat je naar een loket kunt gaan. Je legt je probleem uit en je komt tot de 
vaststelling dat er een oplossing is, maar die komt niet voor in het digitaal manier. -> kan dus 
niet opgelost worden. Die mondigheid is verdwenen en we zijn een stuk autonomie kwijt.  
 

Uitoefenen van autoriteit op maatschappelijk niveau, gebeurt via de politiek (democratie). Als de 
aanvulling op autoriteit verandert, dan verandert ook onze democratie. Het kan 2 richtingen uitgaan: 
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- Nieuwe vorm van autoriteit en democratie 
- We kunnen de richting van macht uitgaan, democratie valt dan weg. 

 
Een van de basispijlers van de democratie is de scheiding der machten:  

- Rechterlijke macht 
- Uitvoerende macht 
- Wetgevende macht 

Dit moet om elkaar in evenwicht te houden en te controleren. We zien nu ook een klein beetje bij ons, 
dat in verschillende landen deze scheiding begint weg te vallen. Politieke macht gaat uitspraken doen 
over de rechterlijke macht (Turkije: rechters worden binnen genomen bij de politiek. Controle valt 
weg). 
 
Dit allen hebben we in de geschiedenis al gezien: 

• Voorbeeld: WO2. In een paar landen werd een figuur opgeroepen om een vaderfiguur te 
spelen. In de UK/ Churchill en in Frankrijk: Degand(?). Je ziet dan ook dat alle 2 nadien worden 
bedankt en niet meer verkozen. Dit was een goed idee anders zouden ze dictators geworden 
zijn. Dit werkte toen omdat de grond nog aanwezig was, maar nu is die volledig weg. Het 
gevolg is dat we Trump en Poutin krijgen (machtsfiguren). 

 
Dit is een pleidooi voor ‘Law and Order’ 
Het valt op dat bij deze pleidooi men een aantal zaken over het hoofd ziet. Dit goede oud tijd, was 
helemaal niet goed: discriminatie(vrouwen), ongelijkwaardigheid, verplichte trouw aan de leider, … dit 
werd verheerlijkt, maar het wordt minder romantisch als je dit vertaald naar een patriarchale 
organisatie zoals de mafia. Je hebt zwijgplicht en medeplichtigheid.  
 
De laatste 15 jaar komen constant misbruikschandalen naar boven. Dit is zo omdat die verplichte 
trouw aan de leider weg is. Dit was vroeger ook geweten, maar men kon het niet zeggen. Financiële 
fraude komt nu ook naar boven en men ziet iets bijzonders aan het taalgebruik. Het laatste schandaal 
werd de ‘panama papers’ genoemd. Vroeger werd het benoemd als ‘lekken’ en dan spreekt men over 
een defect, een tekort, iets wat gedicht moet worden en verkeerd is. Als men spreekt over panama 
papers, da krijgt het een neutrale betekenis. Het is interessant om te zien hoe het naar buiten 
gebracht wordt. Dit is een resultaat van onafhankelijke journalisten die zich gegroepeerd hebben. 
 
Goede nieuw: we krijgen een zoektocht naar een nieuwe bron voor autoriteit en dat moet een grond 
hebben waar een meerderheid grond aan hecht en erkenning voor heeft.  
De patriarchale autoriteit was een top-down, pyramidale autoriteit. Helemaal boven stonden diegene 
die het allemaal voor het zeggen hadden (alfa male) en hoe langer je stond hoe minder je te zeggen 
had (vrouwen en kinderen). De nieuwe vorm gaat eerder uit van een horizontale autoriteit. Het is een 
netwerkstructuur met daarin knooppunten waartussen het gezag gaat verschuiven in functie van 
kennis, competenties, … de beslissingen worden genomen op het groepsniveau. 
 
Communes: in het Nederlands is dit gemeen => gemeente.  
Dit waren vroeger de gemeenschappelijke landbouwgebieden voor een groep en die mochten door de 
leden van de groep gebruikt worden. Dit moest beheerd worden en door horen regels bij. Deze regels 
werden door Eleanor Strom bestudeerd. Zij is de eerste vrouw die de nobelprijs van de economie 
gewonnen heeft en dat was voor haar studie naar deze regels. Wat heeft dit te maken met de nieuwe 
vorm van autoriteit? Regels rond het gebruik van die gebieden:  
 

- Je kan er enkel gebruik van maken als je voldoende lang lid bent van de gemeenschap en dit 
ook blijft. 

- Gemeenschap beslist over verdeling lusten en lasten. 
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- Die regels over verdeling lust en lasten kunnen allentijden door de groep gewijzigd worden. 
Als er teveel vis is mag men meer verdelen. 

- De groep heeft het recht om te straffen. 
 
Hedendaagse toepassing: dit zijn de regels van de deeleconomie. Dit is de manier waarop vb. 
Wikipedia werkt. Het is een hedendaagse common. De toepassing hiervan naar een maatschappelijk 
model is bezig, maar nog niet geïmplementeerd. 
 
Een manier om opvoeding te begrijpen is dat opvoeding een praktijk is waarlangs binnen geleid 
worden in de maatschappelijke afspraken. Opvoeding heeft te maken met autoriteit.  
Opvoeding vroeger: “wacht maar tot je papa thuis komt.” Vandaag heeft dit geen enkel effect. 
Verschuiving nu: kind wordt geboren, verblijft 3 maanden bij de mama, gaat naar de crèche. In veel 
gevallen wordt dit ook gecombineerd met opvoeding door de grootouders. Vanaf 2, 3 jaar gaat het 
kind naar de kleuterklas. Het kind wordt binnen een netwerk van figuren opgevoed die overleg 
moeten hebben over een aantal belangrijke zaken om door te geven aan het kind. Dit is de basis van 
het idee van een nieuwe autoriteit van opvoeding. De autoriteit is niet meer gewoon ouders, maar 
een groep mensen. 

• Voorbeeld: moeilijkheden met een lagere schoolkind. Je krijgt dan ouders die tegenover de 
school gaan staan. De goede oplossing is kijken naar of de problemen die zich op school 
voordoen ook thuid voordoen. De school en de ouders moeten afspreken een 
gemeenschappelijke houding te nemen liefst met anderen erbij zoals de grootouders. Je krijgt 
dan een kind die zich niet dual gaat opstellen tegen een macht, maar tegen een systeem. Dit is 
een nieuwe aanpak voor opvoeding en ook voor probleemkinderen en dit heeft een heel 
goede aanpak.  Dit is wel een controlerende aanpak, maar wel anders en gunstig op lange 
termijn. 

 
Installatie van die horizontale netwerkautoriteit is de hoopvolle evolutie waar we naartoe aan het 
gaan zijn. 

• Voorbeeld: de vroegere democratie maakte deel uit van het patriarchale. Het nieuwe model is 
het delibiratieve democratie. Dit is in de Verenigde Staten ontstaan.   
Context: we snappen te weinig dat in de VS er staten zijn met elk hun eigen wetgeving. Ze 
kunnen ook elk hun eigen koers varen. Dit heeft als gevolg dat deze staten hun eigen 
energiepolitiek kunnen voeren. Als we kijken de staat Texas, daar beslist de overheid dat 
energieproducenten de bevolking moeten raadplegen over hoe energie wordt overgebracht. 
Om de 1 of andere reden besluit deze overheid om het niet meer op een klassieke manier te 
doen, maar op een moderne manier. Ze gaan om raad bij de communicatiespecialist van Yale 
James S. Fishkin. Hij iets aan het ontwikkelen dat ‘deliberative polling’ heet = ‘delibiratieve 
raadpleging’. Hij zal als experiment een groep samenstellen die representatief is voor de 
Texaanse bevolking. Hij houdt rekening met: ras, opleiding, geslacht, … hij maakt 8 groepen en 
het experiment gaat van start. Die mensen moesten een weekend komen om te werken: ze 
krijgen les van goede lesgevers die zo objectief mogelijke info moeten geven over energie. Ze 
worden hier ook voor betaald. Zondagavond moeten ze stemmen welke energie ze willen in 
hun staat. Er wordt hun ook verteld dat het niet zomaar een wetenschappelijk experiment is, 
maar waar ze voor stemmen, wordt uitgevoerd. Ze moeten 1ste op vrijdag een nulmeting 
doen: de grote meerderheid kiest voor olie. Op zondagavond na de lessen te hebben 
gekregen kiest uiteindelijk74% voor groene energie. Ondertussen zitten ze daar op 85% en  
 
Texas is nu de op 2 na meest groene staar in Amerika. Dit is delibiratieve democratie: je hebt 
een representatieve groep mensen die info krijgen (zo objectief mogelijk) en op grond 
daarvan een beslissing mogen nemen die uitgevoerd wordt door de uitvoerende macht 
(politiek).  
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In Vlaanderen hebben we David Van Reybrouck die een autoriteit is geworden op dit vlak. Heeft daar 
een boek over geschreven: “tegen verkiezingen”. Hij heeft veel voorbeelden verzameld om te tonen 
dat deze manier heel goed werkt. Als mensen de juiste info krijgen, dat ze beslissingen nemen die op 
lange termijn goed zijn voor de gemeenschap. Het verschillen tussen het experiment van James 
Fishkin en David Van Reybrouck is dat David zijn groep heeft samengesteld op grond van loting. De 
resultaten waren wel gelijkend. 
 
Hoe functioneert dit model in de economie? 
Politiek is vandaag niet meer zo belangrijk want alles is economie geworden. Binnen een neoliberale 
economie is er een heel top-down structuur. Je kan al zien dat dit model haaks staat op het 
horizontaal model. Hoe zal die overgang dan werken? 
Antwoord: het werkt heel goed. De bedoeling van economie is winst maken en als je dat wil doen, dan 
is een horizontaal model veel beter. 

• Voorbeeld: Braziliaanse multinational. Het bedrijf telt tussen 6000 en 7000 werknemers en is 
volledig horizontaal georganiseerd in groepen met maximum 120 mensen die autonoom 
functioneren in verbondseed tussen de anderen. Deze verbondseed gebeurd via cirkels die 
elkaar gedeeltelijk overlappen. Het bedrijf doen dit als 1 van de eerste al 40 jaar: ze hebben 
het laagst ziekteverzuim, ze hebben alle recensies overleefd, ze hebben nooit problemen met 
de vakbonden, … 

• Voorbeeld: de zorgsector in Nederlands. De dienstverlening is meer privé dan bij ons en dat is 
ook zo met de thuiszorg. Het is heel piramidaal georganiseerd, met als gevolg dat de mensen 
die de dienst ontvangen hoe langer, hoe ontevredener ze worden, veel ziekteverzuim, …  
1 van de grote zorgverzekeraar vraagt op een dag om het op een andere manier te proberen. 
Hij start een niche bedrijf waar hij een zelfsturende team opricht. Nu 10 jaar later is het 
uitgegroeid tot buurtzorg. Het is nu beste werkgever van Nederland: minst ziekteverzuim, veel 
winst, betere dienstverlening. Dit is helemaal horizontaal georganiseerd 

• Voorbeeld: Frank van Massenhoven. Werd diensthoofd van de federale overheidsdienst van 
sociale zaken. We stellen ons daar stoffige dossiers, mensen die tegen hun zin gaan werken, … 
voor. Hij neemt deze dienst over op een moment dat het digitale doorbreekt en ze nieuwe 
gebouwen gaan installeren. Hij gaat een nieuwe arbeidsorganisatie invoeren waarbij mensen 
verantwoordelijkheid krijgen oor hun werken waarbij controle wederzijds gebeuren. Mensen 
mogen nu ook thuis werken. Dit is een groot zelfsturend team. Binnen de paar jaar is de 
achterstand van dossiers volledig afgewerkt, het ziekteverzuim is spectaculair gedaald en die 
plaats is 1 van de meest begeerde plaats om te gaan werken.  

 
Mensen krijgen de verantwoordelijkheid voor hun werk en zijn dan bereid om het weer goed te doen 
 
Ook in de economie levert dit model veel goeds op. Dit betekent dat de nieuwe autoriteit eigenlijk 
vanuit de economie zou moeten komen. Er is 1 groot nadeel: diegene die hierover moeten beslissen 
dat zijn de mensen die nu vanboven op de pyramide staan.  
 
Dit is een mooie illustratie van hoe je het doemdenken en het vooruitgangsdenken. 
Doemdenken verwacht een toekomst van totalitaire staten. De vooruitgaansdenken gaan naar een 
horizontale autoriteit waar mensen in verbondenheid autonoom zouden kunnen werken. 
 
Er zijn argumenten voor beiden. De professor hoopt dat de horizontale autoriteit het zal halen omdat 
deze beweging bottom up komt. Een beweging die vanonder komt kan je nooit tegenhouden. Het lijkt 
wel deze richting uit te gaan 
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3. Verhoudingen tussen mensen 
 
Als we het hebben over verhoudingen tussen mensen, dan hebben we het over identiteit. Onze 
identiteit kunnen we begrijpen als iets dat samengesteld is uit belangrijke verhoudingen.  

- Verhouding tegenover het andere geslacht.  
Ik kan me alleen identificeren als man tegenover een groep vrouwen 

- Verhouding tegenover andere gelijken 
- Verhouding tegenover mijzelf 
- Verhouding tegenover de autoriteit 

 
a. Verhouding tegenover autoriteit  

 
Als autoriteit veranderd, dan moeten de andere verhoudingen ook veranderen. We kunnen dat op 2 
vlakken bekijken: 

- Individueel 
- Collectief 

 
Collectief 
Die pyramidale autoriteit is sterk aan het verwdijnen en in de plaats zien we een horizontale autoriteit 
verschijnen. 
Effect van patriarchale autoriteit op identiteit: het werkt uniformiserend 
 

• Voorbeeld: Noord-Korea. Als je beelden ziet van daar zie je da ze er heel uniform uitzien. Dit 
vertaald een collectieve identiteit. Bij een horizontale autoriteit zie je meer diversiteit 

 
We zien hier die 2 basisprocessen: identificatie en separatie 

- Identificatie zorgt voor gelijkheid 
- Separatie zorgt voor verschil. 

 
Toepassing: het is duidelijk om een identiteit te ontwikkelen je beide processen nodig hebt. je hebt 
identificatie nodig om je constrcutie te kunnen maken, maar je hebt ook een separatie nodig om een 
verschil te kunnen introduceren.  
De criteria voor een ideale opvoeding kan je afmeten op de wijze waarop de kinderen de ouders 
verlaten. Varianten:  

- Kinderen die nooit weggeraken van thuis. Identificatie weegt zeer sterk door. Voelen zich 
onveilig dus ze blijven dicht bij het nest 

- Kinderen die zo ver mogelijke weg willen.  
- Kinderen die vertrekken op een manier dat ze kunnen terugkeren. Ze moeten niet blijven en 

ze moeten ook niet weglopen. Beide processen zijn dus noodzakelijk 
 
Maatschappij heeft ook beide processen nodig.  
 
Dit vertaald zich in wat we 2 morele groepen gaan noemen:  

- Links/progressief 
- Rechts  

Het eigenaardige is dat we die 2 groepen kunnen koppelen aan de identificatie en seperaie en dat we 
kunnen koppelen aan een bepaalde identiteit. 
 
Conservatief: haken zich vast aan traditionele waarden van diegene die de oudere positie hebben 
ingenomen. Bij deze groep is een identitificatie met een centrale figuur of figuren. Die groep zal zich 
als groep profileren omdat ze zich profileren met dezelfde centrale figuren en ideeën.  
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Progressief: separatie staat centraal. Wilt afstand nemen van centrale ideeën en figuren. Willen 
diversiteit installeren en een andere richting uitgaan 
Sociologisch effect: groepsvorming is veel zwakker. Je kan moeilijk een groep vormen op basis van 
verschil. Dit zie je ook bij verkiezingen 
 
b. Verhouding tegenover de ander gelijken 
 
Binnen dit vrije markt is ons mensbeeld  van die aard dat de ander een concurrent is met wie we niet 
gelijk willen zijn.  Een collega wordt een concurrent. 
 
Wij willen 2 dingen. We willen dicht bij iemand anders zijn, maar we willen ook autonoom zijn en op 
eigen benen staan. We willen ook afstand nemen van de persoon en we krijgen hetzelfde proces. We 
zijn duidelijk een verdeeld wezen. Als we die dubbelheid toepassen op het maatschappelijk vertoog, 
dan zien we dat we op een halve eeuw een omkering doorgemaakt hebben. Een halve eeuw geleden 
werd alle accent gelegd op een verplichte verbondenheid.  

• Voorbeeld: een huwelijk was tot de dood u scheidt. Hier was een druk van buitenaf. 
 
Nu staat de separatie centraal. Gevolg is een toenemnde vorm van eenzaamheid, maar dit is wel weer 
aan het veranderen. We zijn op zoek naar nieuwe samenlevingsvormen. Het feit dat deze zoektocht er 
is , betekent dat we weer op zoek zijn naar verbondenheid zonder onze autonomie te verliezen. 
 
Dit zien we in de architectuur. Dit is de vormgeving van het maatschappelijke.  
Vroeger was de architectuur boerderijen of kastelen waar een hele gemeenschap pyramidaaal 
samenwoont. Dan kregen we een evolutie waar we naar een architectuur gaan waar 3 generaties 
samenwonen, waar een kerngezin samenwoont (ouders en kinderen), waar mensen alleen wonen, … 
Nu is de architectuur een woonerf waar mensen samenwonen in een ruimte die ze delen met 
anderen. Mensen delen ruimtes, maar hebben hun eigen plaats om zich terug te trekken. Er wordt 
hier een evenwicht gezocht tussen het autonome en het collectieve. 
 
Belangrijkste verandering door deze evolutie waar het verwijnen van het patriarchale belangrijk is: 
verhouding tussen genders. 
 
c. Verhouding tegenover gender 

 
Een van de effecten is dat we nu meer hoogopgeleide vrouwen hebben dan mannen. We komen van 
een verhouding waar er 85% hoog opgeleide mannen waren. Wat ook belangrijk is, is dat binnen het 
traditioneel model spreken over de man-vrouw verhouding en dat is een biologische uitspraak. Nu 
spreken we over een gender verhouding en dat is psychosociaal.  
 
Er is een genderdiversificatie gekomen. We spreken niet meer over mannen versus vrouwen, maar we 
spreken over een genderidentiteit: biseksueel, homoseksueel, transgender, … 
 
Vervolg: volgende les 
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Les 9 

We hebben een aantal veranderingen bekeken en we zijn geëindigd met de effecten op de 
verhoudingen tussen mensen. We gaan nu verder met de verhouding tegenover de andere gender. 

Positief nieuws in de veranderingen bij de verhoudingen is dat we het binaire categorie achter ons 
hebben gehouden. We spreken niet meer over een man-vrouw verhoudingen, maar het gaat over 
liefdesverhoudingen waar het geslacht niet zo belangrijk bij is. Die veranderig is er grotendeels 
gekomen omdat er veranderingen kwamen over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De perceptie 
daarvan is vaak fout. Als je aan mensen vraagt hoe het zit tussen gelijkwaardigheid tussen mannen en 
vrouwen, dan hoor je vaak dat er meer geweld is tegenover vrouwen: seksueel, minder tastbaar 
geweld, … het feit dat we dat nu allemaal meer zien is net een positief effect van de gelijkwaardigheid.  

• Voorbeeld: Me-too beweging waarbij veel vrouwen aangeven dat ze in het verleden 
slachtoffer zijn geweest van ongewenste intimiteiten. 
 

Dit stortvloed schept de indruk dat er veel geweld en ongelijkheid is, maar het feit dat dit naar buiten 
kan komen en dat er een klacht kan neergelegd worden, zijn aanwijzingen dat er minder ongelijkheid 
is. Vroeger kwam er niets naar buiten. Bovendien zijn het die maatregelen die ervoor gezorgd hebben 
dat structureel geweld is afgenomen: vanuit een maatschappelijke structuur wordt een groep onder 
druk gezet.  

• Voorbeelden: al dan niet deelnemen tot stemmen, beroepen, studeren, … 

Seksualiteit is vandaag veel toegankelijker. Je had vroeger een huwelijk nodig om aan seksualiteit te 
doen. Nu is dat niet meer. De keerzijde is dat we nu meer openlijke relationele moeilijkheden hebben. 
Er zijn veel meer echtscheidingen en dat zorgt voor andere problemen. Die veranderingen worden 
gerecupereerd door het dominante vertoog. Een dominant veld zal andere velden anexeren. Nu zal 
het economische vertoog het andere anexeren.  

• Voorbeeld: Australië heeft het homohuwelijk ingelast en op het nieuws werd meteen ook 
vermeld dat dit zou zorgen voor een economische boost.  

• Voorbeeld: zelfmoord is gestegen in België en dat kost de overheid zoveel miljoen per jaar. Is 
dit wel ethisch ok? Wat zijn de gevolgen?  

 

Er is een shift bezig van de samenlevingsvorm en daar zijn we allemaal naar op zoek. We weten wat 
we niet meer wilen, maarwe weten niet wat we wel willen. We weten dat allemaal dat we geen 
verplichte monogame huwelijken willen binnen de religieuze maatschappij van vroeger, maar wat we 
wel willen weten we niet. We hebben nu veel meer singles dan anders, we krijgen nieuwe 
opvoedingsidentiteiten (vroeger moest kind opgevoed worden in een gezin men zen 2 ouders). 
Kinderen gaan hier vroeg in opgroeien. Wat zijn de effecten hiervan op hun ontwikkeling?: 

- Nieuwe vormen zijn slecht (conservatieve reflex) 
- Nieuwe vormen zijn beter (progressieve reflex)  

 

Wat zijn de argumenten van deze antwoorden? 

- Openlijke conflicten tussen opvoeders  
- Financieel tekort. 
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Andere factoren zoals samengesteld gezin zijn minderen van belang dan die 2 factoren.  

We zijn van een verplichte samenleving aan het loskomen en we zijn nu in transitie waar we op zoek 
zijn naar nieuwe vormen van duurame relaties en intimiteit. Je wilt dicht bij iemand zijn, maar ook je 
autonomie bewaren. Dit is een probleem die we kunnen veralgemenen. Dit heeft ook wettelijke 
implicatie: erfenissen bij nieuw samengestelde gezinnen zijn heel moeilijk te regelen. 

d. De verhouding tegenover onszelf 

In dit vak vertrekt de prof bij de stelling dat: “wij een ontologische verdeeldheid hebben. Er is een 
verdeeldheid aan het werk. Ik kijk naar mijzelf en die is constant bezig.”  

Hoe wordt de verhouding tegenover mijzelf ingekleurd vanuit het maatschappelijke? 

De hedendaagse invulling klinkt mooi en is klassiek want het komt vanuit Aristoteles die het had over 
de zelfrealisatie. Hij ging ervan uit dat elk organisme een ingebouwd telos (=doel) had en het doel van 
het organisme was het realiseren van de doel zelf. Je moet worden wie je oorspronkelijk moest zijn. 

Vandaag wordt dit economisch vertaald: “ je moet je talenten maximaliseren in concurrentie met 
anderen en met jezelf.” We krijgen een nieuwe verhouding namelijk een concurrentie verhouding 
waar je kijkt naar een bepaald ideaal dat je voorgehouden wordt door de buitenwereld. Je moet dat 
ideaal proberen realiseren en er wordt ook gezegd dat het mogelijk is om dat te realiseren, maar je 
krijgt ook te horen dat het nooit genoeg is. Je moet blijven groeien. 

Nieuwe vorm van verdeeldheid: verdeeldheid waar we altijd op de top van onze tenen moet staan om 
onszelf te worden, maar dat is een ideaal dat altijd blijft wijken. Het is een bewegend doelwit. 

Verdeeldheid vroeger: conflict. Ik tegenover het slechte ik, datgene dat ik moet onderdrukken. Je krijgt 
een Freudiaanse visie waarbij je een boven ik hebt, een geweten dat tegenover het driftleven staat. er 
is een gevecht tussen beiden en daartussen hebben we het bewuste ik dat moet zorgen voor een 
overeenkomst tussne het driftmatige en het bovenik. In die vorige verdeeldheid is de belangrijkste 
emotie een schuldgevoel. Het ik moet constant vaststellen dat het verboden verlangens had.  

In de hedendaagse verdeeldheid hebben we het idee dat we ons moeten realiseren, moeten voldoen 
aan het ideaal, maar dat kunnen we nooit bereiken. Het is bovendien zichtbaar voor de andere. We 
moeten succes tonen aan de andere. Belangrijkst emotie is nu: schaamte omdat we niet voldoen aan 
de eisen van de andere. Dit betekent niet dat er nu geen schuld meer is, maar het is gewoon een 
verschuiving van het accent.  

Probleem vorige verdeeldheid: neurose  
Vandaag: depressie, burn-out, (sociale) angst 

Belangrijke verandering: het ideaal dat verhouden wordt, beperkt zich niet langer tot de 
psychologische kant van de zaak, maar het spitst zich ook toe tot het lichaam. In de nieuwe orde staat 
het lichaam centraal en het is onderworpen aan het bereiken van perfectie. We spreken over de bio-
politiek: we hebben een veralgemeende politiek die zich over het volledige leven gaat uitstrekken. Het 
gaat verder dan de klassieke bestuursvormen en dat zie je aan de maatregelen die genomen worden 
en de vanzelfspekendheid waarmee de maatregelen aanvaard worden.  

• Voorbeeld: er is een wetsvoorstel dat verbiedt dat je mag roken in de auto als er kinderen bij 
zijn. Je denkt eerst dat dit vanzelfsprekend is en je gaat akkoord met het feit dat dat verboden 
moet worden. Wat zeggen de studies over passief roken? Schadelijke invloed is minder dan 
het fietsen op de Martelaarlaan. De luchtvervuiling daar heeft meer effecten dan passiek 
roken. Dit is een vorm van onevenwicht. Het gaar over bezorgdheid bij kinderen, maar het 
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belangrijkste problematiek momenten is nu is kinderen die opgevoed worden in armoede. 
Hier wordt niets aan gedaan!  

 Dit is een bio-politiek ( de sociale politiek: zou sociale maatregelen nemen om 
structureel iets te veranderen om armoede aan te pakken). Bio-politiek richt zich op het 
individu (de slechte ouder). Hoe gaat men die wet controleren? Deze wet is een niet-
afdwingbare wet. (Voorbeeld: bellen tijdens rijden mag niet, toch doet iedereen het. Je 
krijgt er zelfs geen boete voor). Het helpt wel een klimaat installeren rond de politiek. 

Verhoudingen tegen onszelf zorgt voor een shift naar ons lichaam: iedereen gaat fitnessen, diëten, … 
de ironie is dat we in naam van de gezondheid ziek worden 

Slot van de verhoudingen 

Kunst, religie en wetenschappen 

Als we het hadden over het maatschappelijke dan hadden we 2 groepen: 

- Verhoudingen 
- Kunst, religie en wetenschap. Bij deze 3 vormen van cultuur kunnen we 2 tegenover elkaar 

staande verhoudingen beschrijven tussen: 
o Het maatschappelijk  
o Kunst, wetenschappen en religie 

 
Je kan die verhoudingen op 2 manieren bekijken: bevestigend of kritisch ondervragend.  
Kunst wordt gebruikt om een maatschappelijke orde te bevestigen (coherent aan dominant vertoog). 
Hetzelfde heb je met wetenschap. Je kan ook een houding hebben waar je kritisch iets gaat vragen.  
 
Er is bestaat ook een 3de mogelijkheid en dat is dat de 3 vormen van cultuur deel gaan uitmaken van 
het dominant vertoog (=fagocytose). Dat is wat vandaag gebeurd is.  
 

1. Kunst  

Verschuiving qua vertoog (religieus naar neoliberaal) toont zich o.a. in de officiële kunst die in de 
eerste instantie een beleging geworden is, waar de handtekening van een kunstwerk belangrijker is 
geworden dan de kwaliteit van het kunstwerk. We spreken dus van een kunstmarkt. Een kunstwerk 
moet niet meer mooi zijn. De marktwaarde wordt bepaald door de maker van een werk. Vroeger 
maakte men religieuze kunst, als ‘verzekering’ van het hiernamaals via de dienaars van God (aflaten) 

- Dominante architectuur: van kerken naar bankgebouwen of zetels van multinationals 
- Kunst en gemeenschap: subsidiëring hangt af van een afvinkcultuur, waarbij kwantitatieve 

criteria gehanteerd worden (bv. Hoeveel bezoekers trekt een tentoonstelling? Hoeveel 
toeschouwers voor een opvoering? Kwantiteit als bepalende factor voor kwaliteit) 

Belangrijk begrip bij het neutraliseren van het kritisch behouden van kunst = repressieve tolerantie. 
Vroeger waren er kunstwerken die niet getoond mochten worden (=repressie). Vandaag worden de 
kunstwerken die heel kritisch zijn, gerecupereerd (zie punkbeweging). Ze worden niet enkel 
getolereerd, maar er worden ook producten van gemaakt voor op de markt. Ze halen geld brengen.  

 Als kunstenaar moet je buiten die wereld blijven om een boodschap te kunnen brengen en 
kritisch te kunnen blijven. Het ergste wat hun kan overkomen is dat er een kader rond hun 
kunst wordt gedaan, want dan worden ze opnieuw gerecupereerd. 

Tegenbewegingen: grafitti, Banksy. 
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2. Religie 

Vroeger was Christendom dominant, nu is dit grotendeels verdwenen. Algemeen: hogere opleiding 
impliceert daling in religie. Geïnstitutionaliseerde godsdiensten worden geassocieerd met terrorisme, 
vrouwenonderdrukking en seksueel misbruik.  

Het verwijnen van de traditionele godsdienst correleert met de opkomst van alternatieve 
godsdiensten. We zijn nog nooit zo bijgelovig geweest als nu. We noemen dit neo-occultisme. Het gaat 
ook over hoog opgeleide mensen. We hebben dus wel een soort trancendentie nodig.  

 We hebben religie en kunst nodig om, om te gaan met de confrontatie met existentiële vragen. 

Een van de problemen is het verdwijnen van een voorafgegeven zin. We willen allemaal een zinvol 
leven met een doel waartoe je werkt. Vroeger moest men niet op zoek naar een zinverlening, die lag 
klaar in het dominant vertoog. Nu is dat niet meer zo. Vanaf de jaren 80 kwam het idee, dat we zelf 
ons leven moeten maken. Tot op een bepaalde hoogte is dit juist, maar de versie waarin het opgelegd 
wordt is fout: het lijkt alsof ieder van ons als individu zin moet geven aan het eigen leven. Dit kan, 
maar zinverlening op individuele basis is waazin.  

• Voorbeeld: Schreber, patiënt beschreven door Freud. Hij heeft zen eigen waan uitgeschreven 
in boekvorm. Voor hem was dit echt: hij was uitverkoren door God, hij zou aan de basis liggen 
van een nieuw mensras. Hij had een heel zinvol leven. Freud stelt deze vraag: “wat is het 
verschil tussen de waanzinnige theorie van Schreber en mijn theorie die voor sommige ook 
waanzinnig is?” = in de zinverlening in de theorie van Schreber gelooft er maar 1 iemand en 
daarom is het waanzin. De theorie van Freud wordt gedeeld.  

Een zinverlening deel je altijd met iemand anders in functie van een gemeenschappelijk doel.  

Binnen een vrijemarkt-economie ligt het accent op consumentisme en verplicht genot, met een 
reductie van onze identiteit tot ‘klant’, eigenlijk tot consument. Gevolg: zinverlies, zinloosheid (‘How 
much is enough’). Geld & consumptie volstaan niet voor zingeving. 

Ironie: vrijemarkteconomie en christendom vertonen zeer veel overeenkomst, zie Walter Benjamin 

3. Wetenschap 

Belangrijkste vandaag omdat we vanuit wetenschap in staat moeten kunnen zijn om een 3de punt in te 
nemen buiten de waan van de dag. Vanuit deze positie moeten we een wetenschappelijke evaluatie 
geven van wat er bezig is en ook voospellen wat de effecten zullen zijn. We krijgen hetzelfde verhaal: 
groot stuk van het wetenschappelijk bedrijf is opgenomen binnen het dominant economisch vertoog. 
Dit maakt het monddoof. Een deel ervan blijft buiten. 

Je kan het in veel punten zien:  

- Pleidooi dat onderwijs ten dienste moet staan van de economie. Uitspraak Nederlandse 
overheid over onderwijs in de menswetenschappen: kennis, kunde, kassa (Dehue, 18) 

- Onderzoek moet toegepast onderzoek zijn waardoor het onmiddellijk tastbare economische 
resultaten gaat opleveren. 
Toegepast onderzoek: gaat een toepassing uittesten. Zal kijken in welke mate we een 
ontdekking van het DNA kunnen toepassen in het bestrijden van een ziekte. Je mag ook niet 
vergeten dat het ontcijferen van DNA deel uitmaakt van het fundamenteel onderzoek. Het 
leuke aan dit onderzoek is dat je niet weet wat je uitkomt. Het ontdekken van medicaties zijn 
allemaal toevallig gebeurd. We zijn bezig met X, maar we vinden iets dat er helemaal niets 
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mee te maken heeft, maar ons wel kunnen helpen. Titel van een belangrijk boek: “ The rise 
and decline of modern medicine.” Decline betekent het verval en er is een verval omdat er 
enkel nog toegepast onderzoek is en geen fundamenteel onderzoek. Toegepast onderzoek 
werkt op wat we al weten. Het feit dat dit nu meer gebeurd heeft te maken met fondsen. 
Vroeger werd onderzoek grotendeels betaalt vanuit universiteiten (belastingen). Vandaag 
moeten universiteit fondsen werven doen: bij bedrijven geld gaan halen. Dit doen ze wel, 
maar enkel voor onderzoeken die hun goed uitkomen en de resultaten zijn voor de bedrijven. 
Het fundamenteel onderzoek krijgt minder fondsen en gebeurt te weinig. In de contracten 
met de bedrijven moet je op voorhang al aankondigen wat je gaat vinden en dat is de drama 
van de huidige wijze van fondsen verwerven. 
 
Universiteit en het publiceren van artikels zijn bedrijven geworden. Nadien moet men ook nog 
eens betalen om die artikels ter beschikken te hebben. 

 
Tegenreactie:  

- Kritische wetenschap: creëren open acces journals: de winst van de digitale wereld.  
- Wikipedia: it is een open acces platform, waar het weten gedeeld wordt en er is constant een 

peer review. Er is een beweging aan de gang die weer een kritische dimensie willen 
installeren. 

- Citizens science 

• Voorbeeld: rode neuzen onderzoek. Milieuverontreiniging is een belangrijk probleem 
en we hebben er weinig betrouwbare cijfers over. Er zijn geen fondsen voor, want dat 
werkt tegen de bedrijven in. Iemand in Antwerpen is op dit idee gekomen en ze 
lanceren dit en ze vragen 20 000 meetpunten en financiële, materiële medewerking 
van de mensen thuis. Ze hebben 58 000 mensen gevonden die willen meewerken. De 
resultaten daarvan zullen wetenschappelijk zeer verantwoord zijn.  

Wetenschap is belangrijkst van die 3 en gaat vanuit een 3de standpunt naar de stand van zaken gaat 
kijken. Die probeert daar objectief in te zijn. 

• Voorbeeld: 1 van de belangrijke zaken in het hedendaagse dominant discours gaat over 
inkomenongelijkheid, het betalen van belastingen of niet, … binnen een neoliberale politiek is 
er uitdrukkelijk een tendens om de bovenlaag fiscaal zo veel mogelijk vrij te stellen en de 
onderlaag zo veel mogelijk te belasten. Dit wordt gemotiveerd vanuit de centrale stelling van 
de neoliberale politiek: ”trickle down”. De theorie zegt dat als we de toplaag (CEO’s, bedrijven, 
…) fiscaal met rust laten en voordelen geven, dan zal het geld dat daarvan vrij komt gebruiken 
voor investering en nieuwe jobs. Die bedragen zulllen vanzelf doorsijpelen zodat iedereen 
profiteert. Concreet betekent deze maatregel géén belastingverhogingen en géén 
vermogensheffingen, maar wel ‘fiscale rulings’ en zoveel mogelijk belastingvoordelen voor de 
topgroep. Dit model wordt ook beschreven door de metafoor: ‘An upcoming tide lifts all the 
boats’ 
 
Klopt dit, wetenschappelijk gezien? Nee, het is een typisch voorbeeld van fake science. Het is 
de taak van de wetenschap om aan te kaarten dat dit niet juist is. Het wordt niet ernstig 
genomen omdat een dominant discours ook leidt aan cognitieve dissonantie. De mensen zijn 
niet dom, maar ze horen, zien, … het niet en laten het terzijde. 
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Hoofdstuk 4: over normaliteit en andere afwijkingen 

Ontstaan van de psychologie  

De psychologie is een zeer jonge wetenschap, maar de vragen omtrent psychologie bestaan reeds 
heel lang, het is de vormgeving ervan die recent is. De meest centrale vraag is ‘Wie ben ik?’. Deze 
existentiële vraag vertaalden wij de laatste 1000 jaar naar een andere, huidige vraag: ‘Ben ik normaal? 
Hoor ik erbij?’ 

Deze twee vragen zijn fundamenteel verschillend!  

- ‘Wie ben ik?’ verwijst naar een bepaalde essentie. Het antwoord hierop is voor altijd 
gevonden. 

- De moderne vertaling ‘Ben ik normaal? Hoor ik erbij?’ verlaat deze essentie en verschuift naar 
een maatschappelijke invulling waarbij een arbitraire norm gebruikt wordt. 

Er is een verschuiving van een intrinsieke en essentialistische norm naar een maatschappelijke 
arbitraire norm  

- Een intrinsiek/essentialistische norm: koorts is hoger dan 37 °C. Dit feit verandert niet 
wanneer de maatschappij verandert. Het blijft stabiel en wordt algemeen aanvaard. 

- Een maatschappelijk/arbitraire norm: homoseksualiteit. In sommige culturen wordt dit 
beschouwd als iets wat normaal is. In andere culturen wordt het beschouwd als een zonde. 
Dit verschijnsel heeft dus wél te maken met de maatschappelijke invulling ervan.  
(normaal = volgens de normen die gangbaar zijn). We kunnen stoornissen hier plaatsen. 

Psychologie is dus nog een jonge wetenschap en is opgekomen door maatschappelijke veranderingen 
van zo’n 500 jaar geleden. We zien dat vanaf de 14e 15e eeuw het individu naar voor treedt als aparte 
itentiteit. Voordien lag het accent meer op het deel uit maken van een groep, klasse, gemeenschap. 
Dit vind je terug in het Latijn waar ze geen voornaamwoorden gebruiken, het signeren van kunst wat 
vroeger niet belangrijk was, …  

Montaigne en Pascale 
Boeken “ De Essays” en “Pensées” 
Beide figuren hebben zich gebogen over het ik in verhouding tot de buitenwereld. Pascale was 
gefascineerd door de manier waarop mensen zich gedroegen. Hij noteert zijn gedachten (pensées), 
maar hij leefde in een periode waar dat levensgevaarlijk was (religie; brandstapel). Na zijn dood werd 
dat samen gebundeld en we zien sterk het ‘ik’ naar voor komen. 
 
Montaige schrijft vanalles en hij start door te zeggen dat hij maar 1 onderwerp heeft en dat is zichzelf. 
Om zichzelf te vinden moest hij niet dieper in zichzelf kijken, maar hij moet zichzelf zien in verhouding 
met de buitenwereld. Daarop gaat hij andere dingen beschrijven.  
Deze 2 boeken zijn de geboorte van het subject dat over zichzelf gaat nadenken = de geboorte van de 
twijfel. Zie Kant: “Wat kan ik kennen, wat moet ik doen, wat mag ik hopen?” 

Decartes 
“Je pense, donc je suis.” 

Hij wilt ook inzicht krijgen in zichzelf. Het komt in een stroomversnelling en zal aan de basis liggen van 
het psychologie.  

 Zo zoeken allemaal naar zichzelf 
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Psychologie is de studie van het individu, kan pas ontstaan na Descartes etc. Voordien ging de 
psychologie over de bestudering van de ziel, als onderdeel van het goddelijke. Belangrijk was de religie 
en de moraalfilosofie. Zij bestudeerden de mens vanuit een duidelijk optiek: wat is de ideale mens en 
waar loopt het verkeerd? Er wordt een stand van zake gemaakt. De mens staat daar en moet nog die 
afstand afleggen om te geraken aan het perfecte. Dit blijft tot op zekere hoogte aanwezig in de 
psychologie waar we de normaliteit tot ontwikkeling zullen zien komen. 

Wat is het ideaal en wat is de invulling?  
Was geen probleem als het te maken had met het religieuze of het morele, want daar werd het ideaal 
gedefinieërd vanuit het religieze. Vanaf dat het religieuze vertoog vervangen werd door het 
werenschappelijk vertoog, wordt het moelijker om dat ideaal in te vullen. Het was niet 
vanzelfsprekend en we krijgen een maatschappelijk perspectief. Vroeger kwam het normale overeen 
met de Westerse mens. Alle andere mensen die daarbuiten hoorden waren minder, abnormaal, 
primitief, ... Zelfs hier vond je vroeger wetenschappelijke evidentie voor. Men ging ook zeggen dat de 
vrouw minder was op basis van onderzoek. Dus zelfs binnen het Westerse is niet iedereen normaal. 
Normen zijn tijd en plaats gebonden, maar niet essentieel. 

Normaliteit is niet simpel om te definiëren. 2 dominante perspectieven die naast elkaar staan, 
tegenover elkaar en door elkaar: 

- Normaliteit als ideaal: in de psychologie krijgen we niet veel testdiagnostiek meer. Als je 
iemand zou testen, dan test je die op een kenmerk en dan ga je de test verbeteren. Er komt 
een score uit en die kan sterk afwijken van het verwachte gemiddelde. 

- Normaliteit als een gekwantificeerd iets: heeft te maken met de hyperbolische van de 
statistiek. De kracht van de statistiek is dat we een groep mensen gaan testen op een kenmerk 
en dan doen we er metingen over. We kunnen dan veel zeggen: gemiddelde, mediaan, … als 
we het in een curve plaatsen, dan komen we vaak uit bij een gauss-curve. We spreken ook van 
een normaalverdeling. Links en rechts zijn afwijkend, maar alles in het midden is ‘normaal’. Dit 
moet je koppelen aan het ideaal = het ideaal aan de gauss-curve is uiterst rechts. Je krijgt het 
op het haaks op elkaar relatie als normaliteit als ideaal en normaliteit als statistisch 
gemiddeld. Het gemiddeld IQ is 100 en als we een IQ meten dan willen we geen 100. We 
willen veel meer.  
 

Tegenwoordig geldt een merkwaardige combinatie van de twee. De normale mens is hij die het ideaal 
het meest realiseert MAAR het ideaal is steeds afwijkend van het gemiddelde. Een normaal IQ is 
bijvoorbeeld 100, maar niemand is tevreden met een IQ van 100. Het gewenste gemiddelde schuift 
op, maar dan rijst weer de vraag: hoe kunnen we normaliteit dan wel definiëren? 

De definitie van normaliteit is vrij ongemakkelijk zelfs niet als het over een arbitraire norm gaat. Als we 
kijken naar de inhoud, dan kunnen we de normaliteit definiëren als geluk, efficiëntie en aangepast zijn 
aan de realiteit (vandaag is dit eerder flexibiliteit). Dit zijn 3 idealen waar me aan moeten 
beantwoorden. 

- We moeten gelukkig zijn = toenemende pleonexia, gekoppeld aan versnelling 
- Moeten efficiënt zijn = toenemende versnelling 
- Moeten flexibel zijn = onzekerheid vermomd als vrijheid 

 
Die 3 idealen worden door het maatschappelijk naar voren geschoven en dwingen ons om op te 
schuiven naar rechts: 

- Je moet meer gelukkig zijn en niet gemiddeld 
- Je moet meer 

 
 



 
 

Cultuur- en maatschappijkritiek 2017-2018 

 
98 

Effecten hiervan:  

- Toenemende versnelling 
- Vervreemding 

 

1. Toenemende versnelling 

Alles moet altijd sneller en sneller gaan. Dit zien we in ons taalgebruik. 

• Voorbeelden: quality-time, fast-food, power naps, speed dating, … we hebben geen tijd meer 
om al die dingen grondig te doen. Het moet allemaal snel. 

Oorzaken:  

- De veralgemeende concurrentie,verplichte groei  
- De pleonexia: halen we bij Plato en het gaat over dat het bij de mens altijd meer en meer 

moet zijn. Dit is een gevaarlijk kenmerk. 

De digitalisering draagt ongetwijfeld bij tot versnelling, maar het is veeleer een bevorderende factor 
en geen oorzaak 

Concurrentie is er altijd al geweest, maar het gaat hem over de manier waarop het ingepland is. 
Iedereen moet met iedereen concurreren om ene manier dat de criteria steeds verhogen. 

Voorbeelden:  

- Op de werkvloer blijven benchmarks opschuiven. De economische groei verplicht ook tot 
persoonlijke groei  

- Evaluatie gebeurt niet alleen meer door derden, ook door jezelf (van visitatie en 
functioneringsgesprekken naar zelfevaluatie). Het taalgebruik past zich hieraan aan: 
competences, benchmarks, strengths & weaknesses, SMART targets (Specific, Measurable, 
Attainable, Relevant, Timely) 

- Concurrentie en wederzijdse evaluatie ook buiten werkvloer  
- Geluk via pleonexia: steeds meer hebben, zijn, kunnen dan de ander. Alles is zoveel mogelijk 

‘ultra’. Dit wordt opnieuw weergegeven in de taal, namelijk door de inflatie van superlatieven 
(tof, keitof, super, megasuper, awesome, megasuperawesome) 

- Om assistent van een dokter te worden komt men in concurrentie met andere topassistenten. 
De criteria om toegelaten te worden is het aantal publicaties. Op twee jaar tijd is het aantal 
publicaties verschoven van 9 naar 11. De meetlat is verschoven en het aantal wordt steeds 
groter. De concurrentie heeft ziekmakende effecten op zeer veel verschillende vlakken. 

 
Ook op de concurrentie met zichzelf ligt de nadruk. De huidige tendens om een bepaald ideaal te 
moeten zijn is heel dwingend. Men moet blijven streven naar dat ideaal, naar die groei, want stilstaan 
betekent achteruit gaan. Er wordt ons verteld dat we dit kunnen, maar dit ideaal is een bewegend 
doelwit. Het wordt méér en méér. Wanneer je vorig jaar drie artikels publiceerde, zullen dat er dit jaar 
vier zijn, of vijf. Want ‘We moeten groeien. Stilstaan is achteruitgaan’. De concurrentie beperkt zich 
dus niet alleen tot de professionele sfeer, maar tot het volledige leven. 
 
Gevolgen: 

- Een ‘dynamische stilstand’ (H.Rosa) : een versnelde herhaling van hetzelfde omwille van 
opgelegde criteria waardoor er nauwelijks nog innovatie is. Onze versnellingen zorgen ervoor 
dat we op hetzelfde punt blijven trappelen. Iedereen moet bepaalde waarden nastreven en 
op het moment dat men zich buiten deze waarden, buiten de norm begeeft, wordt men 
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bestraft. Dit zorgt ervoor dat we steeds meer van hetzelfde krijgen. Dit vertaalt zich onder 
andere in een stilstand in de wetenschap. 

- ADHD als cultuurfenomeen (vergelijk snelheid in films van nu en van twintig jaar geleden). 
FOMO (Fear Of Missing Out) en YOLO (You Only Live Once) 

- Burn-out: treedt zowel collectief als individueel op. Op dit moment stopt de versnelling, stopt 
de tijd. Deze staat als het ware stil. Zo vervalt men in het andere extreem, wat ook alles 
behalve aangenaam is. 

- Cynisme: in het systeem blijven, maar zonder engagement 
- eeg (depressie) versus overvol (narcisme) van zichzelf 

 
Besluit 
De realisatie van het ideaal zorgt voor afwijkingen van de normaliteit. Normaliteit als gemiddelde 
wordt als onvoldoende beschouwd, iedereen moet excelleren. = het effect van de huidige 
vervreemding 
 
Een kritische bedenking 
Vanuit het bovenstaande kan afgeleid worden dat het nastreven van een ideaal nefast is. Dit is echter 
niet steeds het geval! Het gevaar zit ‘m niet in het hebben of het nastreven van een ideel, het zit ‘m in 
de inkadering. Deze inkadering kunnen het we best zien in de vergelijking met vroeger. De inkadering 
van het huidige discours over het ideaal geldt alsvolgt: 
 

1. De voorgehouden idealen zijn overal dezelfde en worden heel sterk economisch gedefinieerd. 
Een voorbeeld hiervan vertaalt zich in de keuze van studierichtingen. Adolescenten trekken 
meer en meer naar de hoger aangeschreven richtingen – vaak onder invloed van de ouders – 
omdat deze een hogere status hebben, omdat je zo beter betaald wordt later etc. 
Keuzemogelijkheid wordt zeer gering. 

2. De intensiteit waarmee de beelden opgedrongen worden is enorm toegenomen. De beelden 
zijn zeer uniform en er is simpelweg geen ontsnappen meer aan (hoeveel tijd per dag 
bevinden we ons voor een digitaal scherm of in een ruimte waar schermen onze aandacht 
trekken, zonder dat we hier zelf over beslissen? Zelfs als we niet bewust naar deze beelden 
kijken, beïnvloeden ze ons denken) 

3. Huidige idealen worden cijfermatig uitgedrukt. Een ideale onderzoeker is vandaag een 
onderzoeker die het meest geciteerd wordt. Hoe meer citaties, hoe hoger de H-factor. Hoe 
hoger de H-factor, hoe groter je waarde. Dit leidt ertoe dat ons resultaat (onze ‘score’) nooit 
genoeg is (cijfers hebben namelijk geen interne grens) 

4. Het belangrijkste verschil: van kindsbeen af krijgen we te horen dat perfectie binnen de 
mogelijkheden ligt en dat het onze eigen ‘keuze’ en verantwoordelijkheid betreft. Het is ook 
belangrijk dat je verwachtingen voorhoudt aan kinderen en deze verwachtingen telkens hoger 
legt. Ook hoor je hen de indruk te geven dat ze het ook wel kunnen. Terzelfdertijd – en dit 
wordt vandaag de dag vaak vergeten – is het van belang dat kinderen leren omgaan met 
mislukkingen. Hierin schiet de opvoeding van tegenwoordig te kort. 

 
De keerzijde van dergelij idealen is dat er zich een aantal stoornissen ontwikkelen die in het verlengde 
liggen van de verwachtingen van dit discours. De twee meest voorkomende (maar zeker niet de enige) 
zijn: 

- Angst (ik voldoe niet, of straks zal ik niet meer voldoen), hangt samen met faalangst 
- Depressie (ik kan het niet of zal het niet meer kunnen) 

 
Minder frequente stoornissen hebben te maken met het denken dat men het wél kan: 

- Narcisme (obsessie met de eigen persoonlijkheid, egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek 
aan inlevingsvermogen) 
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- Megalomanie (ziet zichzelf als belangrijker of machtiger dan zijn omgeving of schrijft zichzelf 
bijzondere talenten toe) 
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Les 10 

2. Vervreemding vermomd als vrijheid 

Dit is een paradox. Hoe kan iets wat vervreemdend werkt vermomd worden als vrijheid? We moeten 
eerst een aantal stappen achteruitgaan om dit te begrijpen. 

Vervreemding is noodzakelijk en het is niet per se negatief. Als je het op een andere manier gaat 
kijken dan is vervreemding een synoniem van identificatie. Onze normale identiteit is een constructie 
gebaseerd op de ons voorgehouden ideale spiegelbeelden. Voorgehouden door anderen (onze 
ouders) en de Ander (het vertoog). Dit bevrijd ons van de illusie dar er een oorspronkelijke identiteit 
is.  

Vervreemding is oorspronkelijk een filosofisch begrip (Hegel, Rousseau) dat later een politiek-
filosofische (Marx) en psychoanalytische (Lacan) invulling kreeg. 

Centrale gedachte in de filosofie:  

- De mens wordt een identiteit opgelegd door de buitenwereld 
- Die identiteit is niet de oorspronkelijke, vandaar ‘vervreemding’ 
- Dervreemding kan zelfs ziekmakend zijn, cfr Rousseau, Marx 

Onze visie: 

- Vervreemding (aliënatie) is een andere benaming voor identificatie, het basisproces van de 
identiteitsverwerving; is daarom zowel onvermijdelijk als noodzakelijk 

- Onder de vervreemding schuilt er geen oorspronkelijke ‘echte’ ‘natuurlijke’ identiteit, enkel 
een organisme dat nog mens moet worden 

Binnen de context van dit hoofdstuk stelt die vaststelling dat vervreemding noodzakelijk is ons voor, 
een probleem. Welke vervreemding is normaal en welke is abnormaal, want er is geen origineel. We 
kunnen het niet aftoetsen aan een oorspronkelijk identiteit, dus we moeten een ander criterium 
zoeken. Dit lijkt moeilijk en we tasten wat in de duisternis, maar het is minder moeilijk dan dat we 
denken. De constructie van identiteit, op grond van identificatie, gebeurd altijd bovenop een lichaam. 

• Voorbeeld: genderidentiteit. Wie een mannelijk lichaam heeft, moet die gender nog 
ontwikkelen en die kan verschillend zijn afhankelijk van de cultuur waar je opgroeit. 

Criterium 1 
Je hebt een constructie op een lichaam en dat is de toets om af te wegen in welke mate een 
constructie normaal is of niet. Je gebruikt je lichaam om te kijken of een constructie goed is of niet 
(identificatie).  

Criterium 2 
Heeft te maken met een ander proces in het identiteitsproces: separatie. Dit betekent dat we daar 
een soort autonomie hebben. We kunnen zelf keuzes maken en dat kunnen we als 2de criterium 
gebruiken: in welke mate kunnen we kiezen voor een bepaalde identificatie? Dit betekent dat wij 
kunnen kiezen welke vervreemding wij willen.  

Die 2 criteria gaan we gebruiken als toets systeem. 

De term vervreemding komt eigenlijk niet vaak voor in de psychologie, maar wel als je het gaat 
samenvoegen met de maatschappij. Vervreemding is een heel herkenbaar als proces. Hierdoor kan er 
ook verzet tegen optreden.  

• Voorbeeld: vervreemding die vanuit een religieus vertoog gebeurd. Religie zal altijd een 
identiteit gaan opleggen waar verhoudingen zijn tegenover het lichaam, autoriteit, … dit kan 
gedacht worden vanuit elke invalshoek (Katholieken, Protestanten, ...) Dit wordt opgelegd en 



 
 

Cultuur- en maatschappijkritiek 2017-2018 

 
102 

iemand die zich hiermee identificeert, moet beantwoorden aan datgene dat uiteindelijk een 
vervreemding is. Het wordt aangeleerd. We zien dan ook dat er al vrij vroeg een reactie 
daartegen komt van mensen die dit niet wilt. Ze willen een andere invulling voor het 
transcendente.  

• Voorbeeld: politieke vervreemding. Opgroeien in een land waar communisme de dominante 
ideologie is. Het beeld van de mens wordt hier sterk naar voren geschoven en dat betekent 
dat je je gaat moeten invoegen en je zal dat idee moeten overnemen. Je hebt altijd een groep 
die zich gaat verzetten tegen deze vervreemding. 

 

Traditionele vervreemding: de voorgehouden beelden (zie opvoeding; zie dominant vertoog) berusten 
op een onderliggende ideologie/religie, die zich ook aandient als ideologie/religie. Daardoor 
bewustzijn van de ideologisch-religieuze impact en keuzemogelijkheid (zij het meestal beperkt) voor 
eventueel andere ideologie/religie.  

Traditioneel gezien is het zo dat een vervreemding zeer herkenbaar is en je kan er tot een zeker 
hoogte voor kiezen. Als kind niet, maar later wel. De voorwaarde is dat die vervreemding als dusdanig 
herkenbaar is. We zien nu 2 voorbeelden waar de vervreemding niet herkenbaar is. 

• Voorbeeld: toneelstuk van Ionesco. Was een Roemeense vluchteling. Hij heeft stukken 
geschreven waarin hij over zijn ervaringen van het communistisch Roemenië vertelde, maar 
het was ook een waarschuwing. ‘De neushoorns’ is het verhaal. Het gaat over een stad waar in 
de straten neushoorns verschijnen. Er komen er steeds meer en de burgers zijn verontwaardig 
en er moet iets aan gedaan worden. Gaandeweg nemen het aantal mensen af en het aantal 
neushoorns toe. Op een bepaald moment nemen de neushoorns het over. Het is alleen 
absurd als je het niet begrijpt in termen van vervreemding. 

• Voorbeeld: film: invasion of the body snatchers. Die film staat in de top 50 van de beste films 
ooit. Het gaat over een Amerikaanse stadje en op een moment komt de hoofdpersonage 
erachter dat zijn familie en vrienden anders zijn. hij begint meer te ervaren dat een aantal 
mensen uit zijn omgeving verandert zijn. Hij zoekt naar een verklaring. Het was een soort alïen 
die lichamen aan het overnemen was. De oorspronkelijk mensen worden de minderheid en 
dan wordt je abnormaal.  
Het is een metaforische film = het is een Amerikaanse film en in de jaren 50 waren ze heel 
anti-communistisch en anti-liberaal. Op dat ogenblik was er een Amerikaanse politieker en die 
had een heksenjacht ontketend naar alle Amerikanen die sympathie hadden voor het 
communisme. Die jacht gaat heel ver, want er worden zelf rechtbanken ingericht.  

 

Boodschap film: wat eerst beschouuwd werd als een verhaal van een exremist, een gek en iemand die 
fel overdrijft, wordt sterk overgenomen door andere mensen. Het gaat op een bepaalde moment over 
een grens en het wordt normaal. Als je je verzet, ben je abnormaal. 

• Voorbeeld: vroeger was het Vlaams Belang een dikke nee, maar als we kijken naar andere 
parijen nu, zien we dat die sterk overeenkomen met het Vlaams Belang van vroeger, maar nu 
zijn mensen er opeens niet meer tegen. We zijn mee veranderd //neushoorns. We nemen 
dergelijk ideeën over tot het een vanzelfssprekend gedachtegoed wordt. 

 
 
 
 
Vevreemdig van nu waar we het tijdens de colleges over gaan hebben, zijn van een andere orde. Het is 
een vervreemding die zich aandiend als zijnde niet ideologisch. Alle voorbeelden van nu zijn typisch 
ideologische voorbeelden. De huidige vervreemding dient zich zelfs aan vermomd als de vrijheid. Het 
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is minder zichtbaar, want het is overal. Als iets overal is, dan wordt het onzichtbaar, want het maakt 
deel uit van de leefwereld. De boodschap die we horen is een boodschap van vrijheid.  

Zygmunt Bauman en Ionesco 
Ze hebben alle 2 een communistische regime meegemaakt en ook het vrij regime in het Westen. Het 
merendeel zag dat ze dezelfde kritiek gaven aan het Westen als aan het communistisch. 
Uitspraak van Bauman: “Nooit zijn we zo vrij geweest en nooit hebben we ons zo machteloos 
gevoeld.” Dit is een samenvatting van een paradox dat de samenleving gaat typeren. 

- Nooit zijn we zo vrij geweest op vlakken waar we vroege onvrij waren: seksualiteit, religie en 
politiek. We zijn vrij omdat deze velden er niet meer toe doen. 

- Onvrijheid situeert zich op de machteloosheid. Hoe langer hoe minder beslisingsruimte om 
een aantal zaken in te vullen terwijl we dezelfdertijd voorgehouden worden, dat we wel vrij 
zijn. Dit is de biopolitiek die gaat invullen hoe we met ons lichaam, carrière moeten 
omgaan,…. Die determinatie wordt steeds enger en enger ook omdat we digitaal 
gecontroleerd worden. We hebben als individu het gevoel onderworpen te zijn aan een 
anoniem systeem dat alles domineert. 

Toepassing: het is opvallend dat we binnen de EU de laatste 10-15 jaar overal veralgemeende 
pleidooie krijgen voor identiteit. We hadden dat pleidooie eerst, zo’n 20 jaar geleden bij partijen die 
een combinatie waren voor racisme en nationalisme. Het waren die partijen die een pleidooi hielden 
voor identiteit en dat werd wat aan de kant geschoven: “we zijn allemaal multicultureel”. Vandaag 
zien we een veralgemeend pleidooi krijgen voor identiteit en een algemene identitaire politiek.  

Als er een pleidooi wordt gehouden over iets, dan mag je altijd de volgende redenering bij maken: dat 
betekent dat het verdwijnen is. Men gaat geen pleidooi houden voor iets dat er niet is. Een pleidooi 
betekent dat er een leegte is. Dit is 1 van de belangrijkste evoluties die we de laatste 30 jaar hebben 
meegemaakt: die evolutie heeft ons vrijheid bezorgd.  

Vanaf de jaren 70 hebben we er afstand van genomenen en de verplichte identiteit losgelaten en in 
plaats daarvan hebben we een keuze opgelegd. Dat is die vrijheid die daarin geïnstalleerd geworden is. 
Er is wel een kostenplaat: iedereen wilt vrijheid en de prijs is angst en verantwoordelijkheid. Als je vrij 
bent, moet je zelf voor een aantal dingen instaan.  

• Voorbeeld: puber is heel kwaad op ouders en wilt zelfstandig beslissing nemen. Maar als hij 
zelfstandigheid wilt, dan krijgt hij ook verantwoordelijkheid ook financieel en dat gaat niet. 
Hier hangt ook onzekerheid mee samen. 

 

Vandaar dat we gaandeweg geëvolueerd zijn naar een situatie waar het balans tussen de voordelen en 
de nadelen van vrijheid de verkeerde richting begon uit te gaan. Als er onveiligheid en angst ontsaat 
dan gaan mensen in groep op zoek naar iets wat wel zekerheid en een houvast kan aanbieden. Er 
wordt een zekerheid aangeboden in de politiek in de zin van: dit is wie je bent, want je bent altijd al zo 
geweest. We zien dat dit in vele landen naar voor wordt geduwd en het heeft veel succes want 
mensen zien dit als een houvast.  

Dit betekent dat er wordt uitgegaan van een oorspronkelijke, juiste identiteit. Waar we van afgeweken 
zijn. We moeten opnieuw worden wat we ooit geweest zijn en dan komt het goed. Die identiteit wordt 
gekoppeld aan het normen en waarden debat.  

 

Bijkomend binnen die politieke identitaire beleidsvorming, wordt er niet enkel een pleidooi gehouden 
om terug te keren naar wat we ooit waren, maar het wordt ook afgezet tegen de andere slecht 
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identiteit. Waar moeten we die oorspronkelijke culturele identiteit situeren? Dat moet voor de jaren 
70 zijn, want erna kwam het verzet ertegen. 

Culturele identiteit jaren 60 

Amper vrouwen aan de universiteit, de meeste vrouwen huismoeder, geen pensioenrecht, veel 
seksueel geweld, sociaal klasse systeem, 6 dagen werken, religieus systeem, vrouwen dragen 
hoofddoek, … 

Niemand wilt hiernaar terugkeren. Als er een origineel zelf zou zijn, dan zou dat dit zijn, maar het is er 
niet. Identiteit evolueert voortdurend. Identiteit van de vlaming was progressiever tussen de 2 
wereldoorlogen dan na WO2. Vanaf de jaren 50 kwam er een preutsheid op. Culturele identiteit 
beweegt voortdurend. Het willen terugkeren naar een oorspronkelijk identiteit komt door gebrek van 
kennis of is een vorm van manipulatie.  

Vervreemding nu  

Is niet van een ideologsiche hoek, maar van een economische invulling waar we ons mee onbewust 
identificeren. In welke mate kunnen we dat evalueren? In welke mate is die vorm van collectieve 
identiteit/vervreemding gezond of ongezond, normaal of abnormaal? 2 criteria 

- Lichaam 
- Mate dat er keuzes kunnen gemaakt worden/autonomie 

 
1. Lichamelijke 

We kennen die vrij goed van de hechtingstheorie. We kunnen goed zien hoe een normaliteit zich gaat 
ontwikkelen in de vroege interactie tussen ouders en kind en hoe we dat kunnen uitbreiden op het 
maatschappelijke. Er wordt gespiegeld door ouders en kinderen gaan daarmee identificeren en op die 
manier krijgt het kind toegang tot zichzelf en een identiteit.  

• Voorbeeld: kind van 2 jaar stampt op voeten van woede. Papa zegt: “je moet zo kwaad niet 
zijn, je lijkt helemaal op je opa.” De kleine leert 3 dingen:  

- Dat hij ‘kwaad zijn’ ervaart. 
- Dat hij overdrijft 
- En dat hij op zijn opa lijkt en hij maakt al deel uit van een groep. 
Hij krijgt een identiteisverlenende boodschap die ook emotieregulerend is. Spiegeling die de 
vader geeft is congruent. Het komt overeen met wat het kind toont. Incogruent zou zijn dat de 
vader dat negeert of dat de vader de emotie op een andere manier zou benoemen. Congruent 
is gezondmakend en het ligt in het verlengde van het lichamelijk. Incongruente spiegeling 
houdt in dat het kind geen toegang krijgt tot eigen emoties en bovendien zal die een identiteit 
krijgen die geconstrueerd werd op een foute manier. 

Dit proces kunnen we uitbreiden naar het maatschappelijke, want de maatschappij spiegelt ook. In 
welke mate zullen die spiegelingen overeenkomen met wat we zijn? Criterium is het lichaam. 

• Voorbeeld: vrouwenlichaam. Dit is bij uitstek het object waar de vrouwelije identiteit 
geconstrueerd wordt zoals voorgehouden door de maatschappelijke spiegel. Als je kijkt naar 
Rubbens zijn schilderijen, dan zie je vrouwen hun schoonheidsideaaal van toen. Dit is van alle 
tijden, dus het is een normaal proces. Genderidentiteit is functie van de spiegelingen die 
aangeboden worden. Bij de hedendaagse spigelingen zien we het tegenovergestelde van 
Rubbens. Nu moet iedereen mager en afgeslankt zijn.  
Deze spiegeling van buitenaf zorgt voor veel eetstoornissen en dit is een effect van de 
maatschappelijke spiegelingen.  
Het gaat voorbij een bepaalde grens -> het wordt ongezond. 
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• Voorbeeld: victoriaans tijdperk. We hadden corsetten en het voordeel hiervan is dat we het ’s 
avonds kon uittrekken. Het hedendaagse concept kan je niet meer uitdoen, want nu wordt 
plastische chirurgie het nieuwe it 

• Voorbeeld: vrouwen besnijdenis. Iedereen komt meteen in opstand hier, maar toch is de 
meest uitgevoerde plastische chirurgie een vaginale correctie. Beiden is een effect van een 
dwingende spiegel van buitenaf. 

Waneer gaat vervreemding te ver? Wanneer het lichaam aangetast wordt. Dit maakt vervreemding 
ziekelijk. Er is een groot verschill tussen het uittesten van 10 verschillende kapsel en het laten 
uitvoeren van plastische chirurgie.  

Dit waren annekdotische voorbeelden en die zijn nooit overtuigend. Je kan er een publiek mee 
aantrekken, maar ze zijn geen goede wetenschappelijke voorbeelden. 

Niet-annekdotische voorbeelden: 

- Toename van eenzaamheid 
- Toename van ziektes en stoornissen  

 

Hoe kunnen we dat koppelen aan de nieuwe vorm van vervreemding? 

a. Toename eenzaamheid bij mensen met een normaal sociaal leven.  
Dit gaat niet over mensen die beperkt sociaal contact hebben, maar het gaat over mensen 
zoals ons met een ‘normaal’ sociaal leven. Het is een eenzaamheid in de zin van ‘ik sta er 
alleen voor’. Het is niet zeker dat de ander zich gaat blijven inzetten, te vertrouwen is, … 
Dergelijke maatschappelijke evoluties, kunnen we goed afmeten aan veranderingen in de 
filmwereld. Je ziet die tendsen terugkeren in een uitvergrootte versie. Het idee van dat de 
mensen niet te vertrouwen zien we terug in vb: de mol. Vroeger zou dit niet kunnen, maar nu 
kennen we het wel in het echte leven. Als je op die manier in het leven staat, dan ontstaat 
sowieso het gevoel van eenzaamheid. Dit is ziekmakend omdat we behoren tot de sociale 
zoogdieren. Deze leven in groep en moeten de ander kunnen vertrouwen. De huidide 
maatschappelijke spiegeling wilt van ons een solitair wezen maken. 
 

b. Toename in stoornissen 
Toename aan stoornissen gebeurd spectaculair bij kinderen: gedragstoornissen en autisme. 
Maar als we ons enkel toespitsen op de mentale stoornissen, dan vergeten we toename van 
langdurige ziektfenomen bij volwassenen. De gemiddelde levensduur wordt steeds langer, 
maar we hebben ook een toename van chronisch langdurige ziektes zeker ook op jonge 
leeftijd. Diabetis wordt heel aanwezig en het is duidelijk dat diabetis gekoppeld is aan 
chronische stress.  
 
We krijgen beschavingsziektes waardoor mensen uitvallen en die kunnen we koppelen aan het 
fenomen: stress. Dat woord zou meer aandacht mogen verdienen, want het wordt vaak 
verkeerd gebruikt. Het wordt als een psychologisch iets gezien en dan komen we bij de term 
‘veerkacht’. Stress is oorspronkelijk een medisch begrip en het heeft te maken met de 
verhoging van een aantal hormonale waarde op het ogenblik dat we ons in een gevaarsituatie 
bevinden: oermens die zich voor een tijger bevindt. Dit voorbeeld geeft aan dat stress een 
normale gezonde reactie is: het is een manier waarop ons lichaam zich klaarmaakt om ons te 
verdedigen. Stress wordt een probleem als het chronisch wordt en blijft duren en u adrenaline 
en cortisone gehaalte blijven hoog.  

• Voorbeeld: bij angst gaat u hartslag sterk naar omhoog. Stel dat je nu constant een 
hartslag van 110 hebt. Bij chronische stress blijft alle shoog en je krijgt een aantal 
cascade van effecten binnen het medische.  
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Resultaat: mensen worden ziek ten gevolge van langdurige stress.  
Probleem: er is niet 1 ziekte aan gebonden. ( //mijnwerkers vroeger: na jaren werken 
kregen ze een stoflong en velen stierven hieran. Verband is hier duidelijk. ) Nu hebben 
we verschillende omstandigeheden die stress veroorzaken en de effecten zijn heel 
verschillend (rugpijn, diabetis, …). Er is geen rechtlijnig verband en dat maakt het 
moeilijk om duidelijk te maken.  

 

Vanuit de identiteit die we opgelegd krijgen ontstaan er effecten op ons lichaam. Het gaat niet om de 
mentale stoornissen, maar om de lichamelijke ziektes. 

2. Mate van autonomie 
Vevreemding is onvermijdelijk. We kunnen onze identiteit enkel opbouwen via van andere zaken 
rondom ons. In welke mate kunnen we kiezen wat we wel of niet overnemen? De minimale 
voorwaarde om te kunnen kiezen is dat dat je je bewust bent van het feit dat je kan kiezen. Door het 
feit dat de huidige vervreemding zo totalitair zijn, zijn we er ons nauwelijks bewust van dat we kunnen 
kiezen. 

Uitdrukking Adam Phillips: “Onbewuste gehoorzaamheid.” “Als wij onbewust gehoorzaam zijn, dan 
vinden we onszelf niet gehoorzaam, maar we vinden onszelf realistisch, normaal of rationeel.” 

Daarbij aansluitend kun je dan zien hoe die mogelijkheid tot autonomie weggehaald wordt vanuit een 
uitnodiging om juist onszelf te worden. 

• Voorbeeld: politiek die ons uitnodigd om te worden wie we altijd al geweest zijn. 

• Voorbeeld: uitnodiging om te worden wie we echt zijn vanuit de media en reclamewereld. 
Biedt dingen aan waar we onze unieke individualiteit mee gaan kunnen construeren, maar het 
wordt door miljoene anderen ook gekocht. 

Dit is de illustratie van onze onbewuste gehoorzaamheid. We zien vb. het grappige niet in de touristen 
brochures, waar ze zeggen dat ze ons op plaatsen gaan brengen waar ‘nog nooit iemand is geweest’. 

Keuzevrijheid bekeken op 3 vlakken 
Het is zo dat we op deze 3 vlakken in vergelijking met vroeger meer keuze hebben of lijken te hebben. 

- Partnerkeuze 
- Studies 
- Carrière  

 

Waar zit dan het verlies aan autonomie? Waar zit die vervreemding vermomd als vrijheid? 

Op die 3 vlakken worden we vanuit de maatschappij voorgehouden dat we het allerbeste moeten 
hebben en we moeten ons steeds afvragen of wat we nu hebben wel het beste is. Een aantal onder 
ons zal na deze studie een 2de studie doen. Er is een andere criterium die insluit: altijd meer. 
Inhoudelijk gezien zien we een verschuiving in studiekeuzes. Ze worden vaak verkozen in functie van 
de verloning. Deze ideeën hangen in de lucht en die duwen ons als neushorens in die richting.  

Partnerkeuze is nu een investering en we zijn nooit zeker of dat de beste is. De kans dat je iemand 
beter vind is heel groot want er is altijd iemand die beter is. Er is een verplichting die iets onmogelijk 
maakt namelijk altijd meer en beter vinden. Hetzelfde vinden we bij carrière. Je moet nu ook carrière 
maken en je moet altijd een betere job vinden en daarvoor gaan.  

We hebben dus meer keuzemogelijkheden, maar gebruiken we ze op de juiste manier? Is de keuze al 
niet op voorhand ingevuld? 
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Je kan in discussie met iemand botsen door communicatieproblemen. We kunnen eigenlijk vaststellen 
dat een discussie vastloopt, omdat er geen gemeenschappelijk workframe is. Je moet het eens zijn 
over het veld waarbinnen je gaat discussiëren.  

• Voorbeeld: Is iets wetenschappelijk of niet? Vooraleer je hierover kunt discussiëren, moet je 
het min of meer eens zijn over wat je onder wetenschap verstaat.  
 

Terug naar geforceerde keuzes: er hangt een frame rond die ons al verplichten om een aantal keuzes 
te maken. Dat frams is dat het altijd de beste moet zijn en het moet altijd meer zijn. Als je een keuze 
wilt maken buiten de frame, dan wordt je raar aangekeken. Dat is het bewustworden van het feit dat 
er een frame rondgaat. Sommige mensen gaan daar bewust voor kiezen.  

Autonomie op de werkvloer 
Dit is heel belangrijk. Hoe meer autonomie hoe beter de kwaliteit van het werk. Je moet het werk dus 
zo organiseren dat mensen autonomie hebben. Ervaring van de mensen: we verliezen langst alle 
kanten autonomie op alle niveaus. 

• Voorbeeld: aan de universiteit worden beslissingen genomen in de faculteitsraad. De 
professor zit daar al lang in en hij heeft het gevoel dat hoe langer, hoe minder je kunt 
beslissen. Professor wou een objectieve maat hebben om te zien hoe die vergadering op 25 
jaar tijd veranderd is van een beslissingsvergadering naar een vergadering waar dingen 
meegedeeld worden. criterium hiervoor is de tijdsduur van de vergadering. Voor elke 
vergadering is er een verslag met aanvangsuur en einduur. De gemiddelde tijdsduur 20 jaar 
geleden was meer dan 2u en nu is het nog maar 37 minuten. Het bestaat nu enkel nog maar 
uit meededelingen over beslissingen die al gemaakt zijn. 

Die evolutie waar we een verlies aan autonomie hebben is overal merkbaar, zelfs aan de universiteit, 
zelfs op vlak van apparatuur thuis zie je dat autonomie weg is gevallen.  

Het verlies aan autonomie correleert met het verlies aan satisfactie.   

We weten dat het belangrijk is en toch zien we een evolutie die het probeert weg te nemen. 

Besluit 

Het is zo dat wij nu meer vrijheid hebben dan vroeger. De vraag is in welke mate we die vrijheid 
gebruiken? Wij verliezen die vrijheid voor een flinkt stuk omwille van een aantal zaken die ons 
voorgehouden worden zonder dat we dat weten (onbewuste gehoorzaamheid). Hoe kunnen we ons 
daartegen verztten? Criterium = lichaam. Voel ik me daar goed bij ja of nee?  

 Antieke oudheid stelde zich de vraag: “wat maakt ons gelukkig en wat maakt ons ongelukkig?” 
De vraag werd toen wel op een andere manier gesteld. Ze stelde de vraag naar het goede 
leven en niet naar een beter leven. Antwoord: hoe reageert mijn lichaam erop.  

Volgend criterium is de mate waarin je kan kiezen en dat je het gevoel hebt dat je keuzes kan maken. 

Autonomie koppelen we aan 2 processen: we kunnen zien dat de identificatie en separatie altijd in 
verhouding is tot een ander. Als we het hebben over autonomie dan betekent het niet dat je op je 
eentje gaat functioneren. Het gaat altijd over autonomie in verbondenheid. 

We moeten onze vragen van aan het begin van de eerste les oplossen. 

 

Welk onbehagen in huidige maatschappij? 
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Het idee dat het onbehagen bij de mens altijd een gevolg is van een maatschappij is een naïve 
opvatting. Het maakt deel uit van onze manier van zijn. De vraag is in welke mate een maatschappij 
inspeelt met het onbehagen dat er al is. Het onbehagen kunne we in 2 termen samenvatting:  

- Verdeeldheid 
- Tekort  

 
Verdeeldheid: we zijn geen man of vrouw uit 1 stuk. Wij bestaan uit verschillende onderdelen zoals 
een meerstemmig koor. De primaire vorm van de verdeeldheid is de verdeeldheid: lichaam en geest. 
We kunnen plezier hebben met ons lichaam, maar we kunnen er ook last van hebben en dat toont de 
verdeeldheid. We hebben verschillende identiteiten: dochter, zoon, broer, vriendin, psycholoog, … en 
daar moeten we leren omgaan. Dit zorgt voor een onbehagen. 

Tekort: we worden geconfronteerd met existentiële vragen waar we geen duidelijk antwoord op 
hebben. We hebben er veel antwoorden op, maar geen definitieve antwoorden en die willen we 
eigenlijk wel. Dit is een tekort en dat zorgt ook voor het onbehagen. 

3 bronnen die we aan dat onbehagen kunnen koppelen: 

- Oorlog: wij maken geen oorlog mee.  
- Hongersnood: wij kennen geen hongersnood 
- Ziekte: de laatste grote epidemie van het Westen gaat terug naar 1918-1919 

We zitten daar goed in! We maken geen oorlog, hongersnood en grote ziekte mee. Deze vooruitgang 
wordt wel niet altijd zo bekeken 

• Voorbeeld: veel mensen voelen zich onveilig omdat we ‘in oorlog’ zijn door het terrorisme, 
maar die angst is niet in proportie met het reële karakter ervan.  

• Voorbeeld: hongersnood: we zien nog veel hongersnood in Afrika, Azië, … maar als je kijkt naar 
hoeveel mensen er zijn gestorven aan hongersnood dat zijn er 1 miljoen  3 miljoen mensen 
gestorven aan obesitas. 

Voornaamste bedreiging in het Westen: auto en zelfmoord.  

Die 3 bronnen hebben een andere versie gekregen: 

- Onveiligheidsgevoel van vandaag berust op de veralgemeende concurrentie die zorgt voor 
een bestaansonzekerheid.  

- Op vlak van voedsel hebben we een merkwaardige omkering: geen tekort aan voeding, maar 
nu een toename aan eetstoonissen. Voor niemand van ons is voeding nog vanzelfsprekend. 
Eten is de primaire uitwisseling tussen moeder en kind.  Eetstoornissen kennen hun bron in 
een gestoorde primaire verhouding.  

- Op vlak van ziekte zien we een toename van chronische aandoeningen. 
 
Het boek van Freud wordt sterk gelinkt aan seksualitiet (eros), maar hij heeft ook een andere drift 
vernoemd namelijk agressie (thanatos). Hij zegt dat de toekomst van de mens afhangt, van de manier 
waarop we omgaan met agressie. Hij stelt dit op een dramatische manier omdat het boek werd 
geschreven in de aanloop van de 2de WO. Iedereen voelde wat er zat aan te komen en vandaar kwam 
de aankondiging.  
 

 

 

Hoe zit het met de huidige agressie?  
De balans is vrij positief, maar de sociale perceptie is anders. Auteurs zoals Elias, Pinker, … komen 
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allemaal tot dezelfde conclusie namelijk: “het aantal gevallen van agressie neemt af.”  
De cijfers die we het vaakst aantrefen gaan van: vroeger boven de 10% die stierven door geweld naar 
1,3% die nu sterft aan geweld. 

We hebben een andere perceptie door de benoeming van zinloos geweld. Er is een geweld waar we 
geen motief voor kunnen bedenken ( niet terrorisme). We hebben het over school-shootings in 
Amerika. Als we kijken naar de oorzaak, dan weet men het niet.  
Een verklaring: ze zijn gek/gestoord. We zien in toenemende mate een associatie tussen gek en 
gevaarlijk zijn. De overgrote meerderheid van psychotische mensen zijn even gevaarlijk als jij en ik.  
Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een koppeling van frustratie, angst en agressie. Deze agressie gaan 
ze dan op deze manier uiten. 

 Dit wordt serieus belicht in de media over heel de wereld en dat maakt dat we ons onveilig 
gaan voelen.  

Wat wij in het Westen hebben is toenemende verkeersagressie. Er is een soort uitlaatklep die 
gevaarlijke vormen kunnen aannemen.  

Onbehagen vandaag moeten we koppelen aan die ontlogische verdeeldheid en ontologisch tekort. De 
vraag is in welke mate onze huidige maatschappelijke spiegel in interactie zal treden met de 
verdeeldheidheid en het tekort dat er sowieso is.  

a. Verdeeldheid  
We zien duidelijk dat dat anders is in vergelijking met vroeger. De verdeeldheid in de vorige 
maatschappij was een conclfict tussen ik en een deel van mijzelf dat ik als slecht moet beschouwen.  
Vandaag voelen we ons verdeeld omdat het nooit genoeg is. Er is een ideaal op vlak van hoe we er 
moeten uitzien, hoe we moeten studeren, … en we kunnen er nooit aan voldoen. We moeten onzelf 
beschouwen als  iemand die potentieel kan falen.  

Door de andere verdeeldheid, krijg je andere stoornissen.  
Vroeger: neurose 
Nu: angst en depressie 

b. Tekort 
In het vorige tijdskader werd de invulling van het tekort gezien als quasi onmogelijk. Dat kon enkel in 
een paradijs en dat kwam pas later. Op aarde moet je had werken, maar in het paradijs krijg je de 
belong. Dit is hoe ze het zagen in het Christendom. In het communisme zagen we dit ook. We moeten 
eerst door een revolutie waar we veel gaan kapot maken en verliezen, maar nadien komen we in het 
proletariar. 
 
Dit vind je nu in de neoliberale utopie: eerst creatieve distructie en later komt de beloning. 
Ondertussen binnen het consumentisme is dat veranderd. We denken nu dat er voor alles een 
oplossing is en alles is mogelijk. Het tekort kan dus ingevuld worden op voorwaarde dat je heel hard u 
best doet -> eigen verantwoordelijkheid 

Er zijn 2 wijzigingen: manier dat de verdeeldheid ingevuld wordt en houding tegenover tekort. Er is 
eigenlijk nog een 3de veradering: 

c. Verplichting tot pleonexia 
Dit is de verplichting dat het steeds meer moet zijn. Vroeger was er een accent op matiging. Dat 
doorkruist de andere 2 veranderingen. 

Effecten op de psychopathologie: schaamte ( vroeger: schuld). Ik ben beschaamd omdat ik dat 
ideaal nooit voldoende bereik. Ik moet mijzelf en de ander ervan overtuigen dat ik het goed doe 
(social media). Dit zorgt voor andere stoornissen. We kunnen het op 2 vlakken zien: 
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- Uitvergroting van stoornissen die we vroeger al kende. Dit is niet helemaal juist, want die 
bestaande stoornissen, krijgen een helemaal andere invulling. 

- Nieuwe stoornissen. Ze kwamen vroeger ook al voor, maar de frequentie is meer. 
Er is een uitvergroting van reeds bestaande stoornissen 

Op vlak van stemmingsstoornissen  
We zien veel inhoudelijke verandering 

- De angst is nu heel vaak paniekstoornis en sociale angst. Vroeger waren het fobieën.  
- Depressie is nu vaak werk gerelateerd (burn-out) 
- Een 3de stoornis is de manie. Dit is het tegenovergestelde van depressie (ik faal, ik kan het niet 

 ik kan het wel en dat heb ik op mijzelf gedaan). Deze mensen zien we minder in de 
consultatie en als we ze zien is het vaak binnen de forensische kader. 

 
Op vlak van identiteit  
We zien terug 2 groepen:  

- Mislukkingen omdat ze niet beantwoord aan het ideaal (borderline)  
- Diegene die teveel beantwoorden aan het ideaal (narcistische persoonlijkheidstoornissen)  

We hebben ook de verslavingen. Deze categorie is moeilijk om te situeren.  
Die is sterk toegenomen in een maatschappij die pleidooi houdt voor ‘steeds meer’. Verslavigen hangt 
niet meer samen met alcohol en drugs. We hebben gokverslavingen, koopverslavingen, …  

Mengeling van nieuwe stoornissen 
Fop stoornissen: Faalangst-onzekerheid-perfectionisme. We krijgen het niet in de DSM, maar deze 
mensen hebben het echt moeilijk.  

We krijgen een heel groep stoornissen die we gebundeld hebben: ADHD, slaapstoornissen, 
somatisering, hypersensitiviteit, … Het gemeenschappelijk element is dat het allemaal zaken zijn die 
op het lichaam liggen en we snappen ze niet. Vaak komen ze ook samen voor, maar we hebben geen 
idee waar de oorzaak ligt. 

Autisme 
Dit is de meest gestelde diagnose bij kinderen. Het is een ruim vangnet waar we veel problematieken 
in kunnen omvatten. Het gemeenschappelijke element van dat breed vangnet zijn veel mensen die 
niet meer willen/kunnen/durven functioneren in sociale contexten.  

Vergelijking: in Japen hebben we in toenemende maten een groep mensen (een aantal miljoen) die 
niet meer buiten komen. Er is een duidelijke overlap met onze criteria voor autisme.  

 

 

 

 

 

 

Casus: borderline persoonlijkheidsstoornis  

Zie Dirk De Wachter: Borderline times 
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Diagnostische criteria voor borderline persoonlijkheidsstoornis (301.83) 
Het zijn kenmerken op basis van gedrag of affect 

Een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten en van duidelijke 
impulsiviteit, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit 
vijf (of meer) van de volgende: 

1. Krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden. N.B.: 
reken hier niet het suïcidale of automutilerend gedrag toe, aangegeven in criterium (5) 

2. Een patroon van instabiele en intense intermenselijke relaties gekenmerkt door wisselingen tussen 
overmatig idealiseren en kleineren 

3. Identiteitsstoornis: duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel 
4. Impulsiviteit op ten minste twee gebieden die in potentie betrokkene zelf kunnen schaden 

(bijvoorbeeld geld verkwisten, seks, misbruik van middelen, roekeloos autorijden, vreetbuien). 
N.B.: reken hier niet het suïcidale of automutilerend gedrag toe, aangegeven in criterium (5) 

5. Recidiverende suïcidale gedragingen, gestes of dreigingen, of automutilatie 
6. Affectlabiliteit als gevolg van duidelijke reactiviteit van de stemming (bijvoorbeeld periodes van 

intense somberheid, prikkelbaarheid of angst meestal enkele uren durend en slechts zelden langer 
dan een paar dagen) 

7. Chronisch gevoel van leegte 
8. Inadequate, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente driftbuien, 

aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen) 
9. Voorbijgaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen   

 
We zien overeenkomsten met onze maatschappelijke problemen. Je zou kunnen zeggen dat wat 
vroeger de hysterie was (product van Victoriaans tijdperk) is nu Borderline. We moeten durven die 
verbanden zien om niet alleen therapeutische interventies te doen, maar ook maatschappelijke 
interventies, want de een kan niet zoner de ander. 

Merk op: de diagnose berust op arbitraire drempels vereist: 

- De borderliner is diegene die minstens aan vijf van de negen kenmerken beantwoordt. 
Waarom vijf? Waarom geen vier of zes?  Er is geen argument waarom het er 5 zijn.  

- Binnen de kenmerken moet een bepaalde grens overschreden worden opdat het kenmerk als 
aanwezig kan beschouwd worden: intens, duidelijk, frequent, recidiverend, duidelijk en 
aanhoudend, krampachtig. De diagnosticus moet intuïtief wegen, of iets 'intens' 'inadequaat' 
of 'krampachtig' is. Het is een natte vinger diagnose. 

 
De kenmerken kunnen stuk voor stuk gekoppeld worden aan de maatschappij als dusdanig. Besluit van 
De Wachter: we leven in ‘borderline times’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 11 

Plaats en functie van de psychologie en maatschappijkritiek 
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Alasdair MacIntyre  
Wij zijn onze ethiek verloren en we zijn naar een nieuw ethisch systeem gegaan die verwerpelijk is. 
 
Schotse moraalfilosoof die het belang van de ‘de psycholoog’ reeds heeft voorspeld in 1981 in After 
Virtue. Hij doorprikt de illusie van morele vrijheid samen met de illusie dat het individu vandaag 
centraal staat. Er komt een nieuwe dwingende morele norm: ‘measurable effectiveness’ met accent 
op productie en consumptie 

- ‘Dwingend’ omdat mensen voortdurend gemanipuleerd worden 
- ‘Moreel’ omdat je misprijzend bekeken én afgestraft wordt als je niet aan de norm 

beantwoordt.  
 

Hij verwees naar 2 nieuwe hogepriesters die de nieuwe moraal zullen helpen installeren, beiden op 
grond van hun eigen diagnostiek: 

1. Manager 
2. Psychotherapeut = duidelijk een voorbeeld van psychologie ten dienste van het dominante 

vertoog. 
 

Niemand snapte dit toen, maar nu zien we dat hij iets heel accuraat voorspeld heeft. Hij duidt het 
gevaar aan dat de psychologie en psychiatrie ten dienste komen te staan van de bestaande 
maatschappelijke orde. Ze zullen deze mee installeren en bestendigen.  

We moeten ruim kijken naar wat we bedoelen met de psychologie: we moeten benadrukken dat we 
de psychologie uit meerde invalshoeken kunnen bekijken in functie van de verhouding tussen individu 
en maatschappij. Dat is ook waar we kritiek op geven:  

- Sociale psychologie: studie van mensen als lid van een groep.  
Wordt stiefmoederlijk behandeld. Het is een vak, maar het is geen inspiratiebron voor een 
opleiding. Er is ook een sociale psychiatrie, maar die is op sterven na dood. We verwaarlozen 
deze te veel. 

- Interculturele psychologie: verschillende culturen vormen verschillende identiteiten.  
Er is momenteel een clash tussen culturen bezig, dus het zou een hoofdvak moeten worden. 
Heeft binnen de opleiding weinig belang. 

- Bedrijfspsychologie: op welke manier kunnen arbeidsorganisatie en mens op elkaar afgestemd 
worden zodat beiden er baat bij hebben?  
Krijgt meer en meer aandacht door de evolutie naar een professionele identiteit. We moeten 
uit ons werk succes halen. Centrale vraag: op welke manier kunnen arbeidsorganisatie en 
mensen op elkaar afgestemd worden zodat ze er beiden baat bij hebben? 

- Klinische psychologie: welke stoornissen kunnen we koppelen aan welke maatschappelijke 
veranderingen? We moeten ook uitdrukkelijk de vraag stellen, welke richting de behandeling 
moet uitgaan. Dit is moeilijker dan we denken. We kunnen ook beschermende adviezen geven 
over hoe we dingen moeten organiseren en hoe we dingen moeten vermijden. 

 
Recente geschiedenis: het is duidelijke dat de klinische en bedrijfspsychologie de bovenhand kennen. 
We zien ook dat er de laatste 20 jaar een verschuiving is van klinische naar bedrijfspsychologie. Dit 
correspondeert met het maatschappelijk belang. De zorgsector komt in het verdomhoekje.  

 

Klinische psychologie 

Waarom zijn klinische psychologie en psychiatrie zo ontzettend belangrijk voor maatschappijkritiek? = 
omwille van de diagnostiek. 
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Algemene stelling: Onderdeel van een onderzoek is probleem definiëren (onderzoeksvraag). In het 
merendeel van de gevallen staat men daar nauwelijks bij stil. Men begint vaak meteen aan een 
onderzoek, terwijl het stellen van een vraag het belangrijkste deel is van het hele onderzoek. De 
manier waarop je je vraag gaat formuleren, vorm de richting van je onderzoek en het stuurt de 
antwoorden ook al op voorhand. (// je kan het konijn pas uit de hoed halen, als het er al in zit) 

Diagnostiek = probleem definiëren. Dit kan zeer sterk afhangen van een maatschappelijke context en 
de wijze waarop we het doen bepaalt de oplossing. Oplossing van een probleem is de behandeling. 
Hier zie je het belang van psychodiagnostiek als we de psychologie/psychiatrie gaan plaatsen 
tegenover de maatschappij. 

3 verhoudingen: 

1. Psychologie en psychiatrie ten dienste van het dominant vertoog.  
Ze kunnen gebruikt worden om het vertoog te onderbouwen en in stand te houden. 

 
Evolutie in psychologie als wetenschap is een weerspiegeling van een ruimere evolutie binnen de 
wetenschappen. 

Voor 1980 was psychologie iets waar het psychisch functioneren centraal stond en het was een deel 
van de menswetenschappen, apart gezien van de natuurwetenschappen. Die 2 wetenschappen 
hadden eigen methodes, criteria en resultaten. 

1990: science wars. Een aantal mensen van de kritische hoek, gaan heel kritisch staan tegenover 
menswetenschappen en de constructivistische luik in deze wetenschappen: identiteit is enkel een 
constructie, dus je kan vb ook van een jongen een meisje maken want het is allemaal een construct. 
Dit heeft de volledige menswetenschappen verdacht gemaakt.  
Gevolg: 10 jaar later werd het een verplichting om de natuurwetenschappelijke methode over te 
nemen naar de menswetenschappen. Niet alleen bij psychologie, maar ook bij wijsbegeerte, 
kunstgeschiedenis, …   

Dit is weer aan het veranderen. We willen de menswetenschappen weer een eigen positie leggen op 
grond van mislukking.  

Minder dan de helft van de psychologische bevindingen zijn niet repliceerbaar. 2 conclusies: 

- Psychologie is fout en trekt op niets. 
- Criteria natuurwetenschappen kunnen we niet toepassen op psychologie. We kunnen niet 

veralgemenen, want alles is contextueel.  
 
Menswetenschappen en natuurwetenschappen zijn 2 aparte disciplines. 

Buiten de science wars, kregen we ook een Amerikanisering van de universiteiten, waardoor 
psychologie plots een behavioral science werd. De psychologie verschuift naar een andere insteek: het 
wordt geen psychologie meer, maar een gedragswetenschappen. Er was weinig tot geen interesse 
voor psychologische motieven (‘black box’), enkel voor zichtbaar gedrag. 

 

 

Psychologie wordt bovendien zeer snel gekoppeld: 

- Aan het forensische veld (hoe kunnen we een misdadiger ontmaskeren op grond van zijn 
gedrag, zie‘profiling’) 
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- Aan de bedrijfspsychologie (hoe kunnen we arbeidsprestaties verhogen, hoe kunnen we het 
koopgedrag beïnvloeden?). 

 
Dit is op zich legitiem, maar door de oorsprong van de koppeling, ligt er al een bepaalde lijn in. 

Zelfde periode: ‘decade of the brain’, met een medicalisering van de psychologie die neerkomt op een 
neurologisering. ‘Wij zijn ons brein’, het brein stuurt ons gedrag aan, dus psychologie is de studie van 
het gedrag in combinatie met studie van het brein. Psychologisch koppelstuk tussen brein en gedrag 
zijn de cognities.  

Achterliggende mensvisie: mens als rationeel wezen dat keuzes maakt, foute keuzes makkelijk kan 
herzien, enzovoort.  

Dit is de evolutie die we hebben doorgemaakt in het algemeen.  

Het resultaat: nieuwe vorm van psychodiagnostiek. 

Anti-psychiatrie: roept het idee op dat mensen hiertegen ging reageren, maar deze invoering kwam 
van psychiaters zelf. Jonge psychiaters waren tegen het diagnostisch systeem en misbruik ervan: 

- De klassieke diagnostiek was zeer onbetrouwbaar, zeer lage validiteit 
- Het werd gebruikt ter disciplinering om een maatschappelijke aanpassing te verplichten. Tot 

1970 droegen alle werknemers witte schorten en de patiënten lagen in bed alsof ze zieken 
waren. Diagnose werden gebruikt om maatschappelijk afwijkend gedrag te zien als een ziekte 
en die gingen behandelen met medicaties en elektroshocks// film: One flew above the 
cuckoo’s nest.  

 
Kritiek op diagnostiek werd wetenschappelijk onderbouwd! Verscheen in vaktijdschriften en ook in de 
media en in de kunst. 

Rosenhan (1973, 1975) 
Hij heeft 8 ppn en die moeten zich laten opnemen in een belangrijke ziekenhuizen. Bij het aanmelden 
moeten ze doen alsof ze last hebben van auditieve hallucinaties paranoïde inslag. Vanaf dat ze 
opgenomen worden, moeten ze zich volledig normaal gedragen. Alle tests die ze moesten ondergaan 
moesten ze volledig normaal doen. Na een tijdje werden ze ontslagen en dan startte de 2de fase van 
het onderzoek. Rosenhan als psychiater schrijft naar de ziekenhuizen en vraagt het verslag op van 
deze patiënten. Alle patiënten hebben de diagnose van paranoïde schizofrenen. Bij geen enkele 
patiënt hadden ze het door. Enkel de andere ‘echte’ patiënten hadden het door.  

Dit zorgde voor een schandaal. Er kwam kritiek op onderzoek: ethisch aspect en zware misleiding. 
Rosenhan wilt het opnieuw doen. 

Onderzoek Rosenhan 2 
Hij kondigde aan dat hij naar die ziekenhuizen weer een neppatiënt gingen sturen en dat ze deze 
moesten proberen vinden. Nadien vraagt hij opnieuwe dosiers op en elk ziekenhuis had de nep-
patiënt gevonden. Probleem was dat Rosenhan niemand had gestuurd naar deze ziekenhuizen. 

Die vormen van psychodiagnostiek zijn niet valide en niet betrouwbaar.  
Niet valide: het komt niet in overeenstemming van de realiteit 
Niet betrouwbaar: de deskundigen stellen verschillende diagnoses vast.  

Sandifer, Hordern en Green (1970) 
Anamnestische interviews met reële psychiatrische patiënten worden gefilmd, en vervolgens getoond 
aan ervaren psychiaters. De onderzoeksopzet wordt open en bloot op voorhand verteld: nagaan 
wanneer en hoe een diagnose tot stand komt, en in welke mate er een 
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interbeoordelaarsovereenkomst zal zijn. Het resultaat is benauwelijk: ongeacht de lengte van de 
interviews wordt het merendeel van de diagnoses binnen de eerste drie minuten gemaakt, men 
gebruikt veel minder dan de helft van de klinische gegevens, en de interbeoorde¬laarsovereenkomst 
is bedroevend laag.  

Er komt maatschappelijk gezien een brede belangstelling en vraag naar een nieuwe meer 
wetenschappelijke vorm van diagnostiek. Dit is de geboorte van de DSM en ICD-9. De bedoeling is om 
objectieve diagnostiek te krijgen, hoofdzakelijk op basis van: 

- Gedragskenmerken: zijn doelbewust, géén aandacht voor achterliggende psychologische 
processen of oorzaken, je kan het zien en soms zelfs meten. 

- Kwantitatieve metingen (de S staat voor Statistical) 
 
We gaan kijken naar gedrag en die dan bundelen. Nadien kijken naar diagnose. We gaan de term 
‘ziekte’ vermijden en nu wordt het een ‘stoornis’.  

Na al die jaren kunnen we concluderen dat de DSM een mislukking is: 

- Betrouwbaarheid en validiteit zijn bedroevend laag.  
- In tegenstelling tot wat men laat uitschijnen is het statistische gedeelte verwaarloosbaar. 

Beslissingen worden gedaan op basis van stemmen.  
- Meten gebeurd op grond van intuïtief.  
- Bewijzen voor biologisch-neurologische oorzaken onbestaande 

 
Belangrijk: deze vorm van diagnostiek is gaandeweg de richting uitgegaan naar een normatief model, 
waar sociale aanpassing weer de norm wordt. Dit betekent dat we cirkel rond gemaakt hebben. 
Vandaag doet men hetzelfde zoals vroeger: men wilt mensen normaliseren en aanpassen aan de 
maatschappij.  

Om dat te begrijpen moeten we een onderscheid maken tussen: 

- Klinische psychodiagnostiek 
- Juridische psychodiagnostiek.  

 
Beiden zijn legitiem en noodzakelijk. De fout begint als we de 2 gaan verwarren.  
 

a. Juridisch-maatschappelijke diagnostiek  
Een kritiek dat op de psychiatrie geformuleerd werd, is dat de psychiatrie psychologische problemen 
gaat medicaliseren. Als we dit als kritiek gaan formuleren dan zien we over het hoofd, dat tot niet zo 
lang geleden, die groep patiënten niet vielen onder het ministerie van volksgezondheid, maar onder 
het ministerie van justitie.  

Foucault 
Schreef het boek “Histoire de la folie”.  
Hij zegt dat we moeten terugkeren naar het begin van de moderne tijd (16e -17e eeuw), waar we een 
verstedelijkte cultuur kregen, andere maatschappelijke ordening, andere verhoudingen tussen 
mensen, … en in die samenleving krijgen we mensen die uit de boot vallen vb criminelen, mensen met 
een fysieke of mentale handicap, verslaafden, … dit zijn de marginalen. Ze leefden aan de rand van de 
stad, want in vele gevallen mochten ze de stad niet binnen. 

De zonnekoning kwam met een wet uit om al die marginalen uit de stad te doen verdwijnen = de 
worden opgepakt en opgesloten. Foucault noemt dit “le grand enfermement”: de grote opsluiting. 
Sociale deviatie = opsluiten 
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Nadien komt de verlichting en Franse revolutie. De revolutie werd aangewakkerd door intellectuelen 
waar veel artsen deel van maakte. Als onderdeel van de Franse revolutie waren er artsen die de 
marginalen wou weghalen uit die opsluiting en opdelen in aparte categorieën want een prostitué is 
geen verslaafde. We kregen een differentiatie in de hulpverlening en dat was de geboorte van de 
psychiatrie.  

Het feit dat ze werden weggehaald uit het forensische en werden verplaatst naar het medische dat 
was een ethische en wetenschappelijke stap vooruit. Het heeft nog lang geduurd voordat patiënten 
zijn verhuisd naar volksgezondheid. Het is hier hoe je kan zien hoe in een bepaalde periode er een 
reactie komt tegen de medicalisering van dat afwijkend gedrag. 

Het begrijpen van de juridisch-maatschappelijke diagnostiek 

Iemand was vroeger psychisch abnormaal als je afwijkt van de norm. Er komt een psychiatrische 
diagnose bij als die persoon schade brengt aan zichzelf of aan derden.  
Doel psychiatrie: het is een bescherming van de maatschappelijke orde en het is zorg voor de patiënt, 
maar dat komt op de 2de plaats.  

Binnen de juridische diagnostiek zie je de logica van de maatregelen die genomen worden: probatie, 
verplichte therapie, collocatie. Dit is de oorsprong van de psychiatrische diagnostiek die nu nog een 
plaats heeft.  

• Voorbeeld: is iemand in staat om als ouder te functioneren? Moeten we de kinderen 
weghalen? Dit is een vraag die berust is op een juridisch-maatschappelijk diagnostiek.  

 
Er zijn ook bedenkingen bij deze diagnostiek:  

- Sociaal normatieve verandert van periode tot periode, van cultuur tot cultuur. 
- Vorm van diagnostiek treedt pas op als er een gevaar is opgetreden. Als dat er niet is, dan is er 

geen reden om tussen te komen. 
 

 Moeilijkheden: toerekeningsvatbaarheid en verplichte psychotherapie. 
 
Toerekeningsvatbaarheid: 
Er rijst een schuldvraag bij het toebrengen van schade en dat zorgt voor een pingpongspel tussen 
rechter, openbaar ministerie, verdediging en deskundigen. Is patiënt/beklaagde ‘schuldbekwaam’ of 
niet? 

Klassieke psychiatrie/psychoanalyse:  

- Normaal-neurotisch: ik ben schuldig, maar jij ook. 
- Perversie: de ander vraagt erom 
- Psychose: schuld onbekwaam.  

Deze klassieke psychiatrie is er niet meer, dus nu botsen we met de toerekeningsvatbaarheid.  
Hier is er vaak een bepaalde misvatting: het kunnen verklaren van een gedrag is geen synoniem van 
het goedkeuren ervan. 

 
 
 
 

Verplichte psychotherapie: 
De rechter stuurt de exhibitionist, de verslaafde, de... naar een deskundige met als opdracht “er nu 
eindelijk eens iets aan te doen”. Wanneer er bij de desbetreffende patiënt zélf geen hulpvraag is, dan 
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botst de clinicus op een muur, en worden zowel diagnose als behandeling onmogelijk. Deze patiënten 
denken ook vaak dat anderen het probleem vormen. 

Resultaat: de patiënt reageert hetzij met passief verzet, hetzij vanuit een sociale wenselijkheid. 

b. Klinische psychodiagnostiek 
 
De patiënt komt zelf met een hulpvraag en die wilt er ook iets voor doen (= basisvoorwaarde voor 
therapie). De diagnose en behandeling vormen een onverbrekelijk geheel.  

Als we de 2 psychodiagnostieken vergelijken, dan lijkt het alsof de juridische diagnostiek enkel slecht 
is, maar dat is helemaal niet. Merk op dat iemand op het juridisch-maatschappelijke vlak afwijkend 
kan zijn, in de marge leeft, maar daarom nog géén hulpvraag hoeft te hebben. 

• Voorbeeld: zakkenman in Gent 
Iemand kan op maatschappelijk vlak perfect normaal overkomen, maar langsbinnen zeer 
problematisch functioneren (mensen die schijnbaar 'alles' hebben, perfect aangepast zijn en plots 
zelfmoord plegen). 

Gemeenschappelijk bij zakkenman en ‘perfecte persoon’ = geen hulpvraag. Verplichte psychotherapie 
en ook diagnostiek werkt niet.  

c. Beiden samen 
 
Het merendeel van de gevallen behoort tot groep a van de juridische sector, maar de voornaamste 
moeilijkheid binnen dat veld heeft bijgevolg alles te maken met het ontbreken van een hulpvraag. 
Klassiekers in dit verband zijn psychotische patiënten, toxicomanie en nagenoeg alle 
psychopedagogische problematieken met jongeren. Als psycholoog komen we vaak terecht in een 
ongemakkelijke spreidstand tussen het maatschappelijk juridische en het individuele klinische. Het zijn 
aparte velden en we staan vaak met 1 been in het ene veld en met de andere been in het andere veld. 

Gevolg:  

- De twee vormen van diagnostiek zijn alle twee noodzakelijk en hebben hun eigen 
toepassingsveld. Een vermenging van de twee velden is nefast! 

- Een psycholoog komt vaak in onvermijdelijke spreidstand terecht tussen het maatschappelijk-
juridische en het individueel-klinische. 

- We moeten ons bewust zijn van die spreidstand en bewust keuzes maken   
- De belangrijkste fout: een klinische psychodiagnostiek die ongemerkt een juridische 

diagnostiek geworden is, waarbij de psycholoog denkt de patiënt te helpen terwijl hij bezig is 
met een juridische diagnostiek en met een verplichte aanpassing. Dit is het geval met de DSM 
en de ICD. 

 
Men moet zich zeer sterk bewust zijn dat er een onderscheid is tussen de klinische diagnostiek en de 
juridische diagnostiek. De twee zijn nodig, maar wanneer deze versmelten wordt het onethisch. Deze 
versmelting is echter werkelijkheid momenteel. Op dat ogenblik keren we terug naar een verhouding 
waar die menswetenschappen een maatschappelijke orde gaan doen bestendigen. We maken waar 
wat MacIntyre voorspelde 

Terug naar de DSM: er is een duidelijke evolutie naar sociaalnormatieve diagnostiek en 
maatschappelijke aanpassing als doel, zonder dat dit aangegeven wordt en in nagenoeg alle gevallen 
zonder dat de psycholoog zich daarvan bewust is 

= een terugkeer naar wat anti-psychiatrie bestreed: psychiatrie en psychologie als disciplinering, op 
grond van diagnostiek. De onethische versmelting tussen de twee diagnostieken wordt vooral duidelijk 
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bij een analyse van de DSM-diagnostiek, waaruit blijkt dat een DSM-diagnose uit drie boven elkaar 
liggende lagen bestaat: 

1. Buitenlaag: hetgeen dat je te lezen krijgt. Je ziet een beschrijving van gedrag en dit in 
combinatie met affect. 
 

• Voorbeeld: ADHD-beschrijving: kinderen zijn te actief en te weinig aandacht op hetgeen 
waar ze hun aandacht op moeten richten. Dit is een beschrijf van kenmerken die 
gegroepeerd worden en die moet je zo vaak beantwoorden om de diagnose te krijgen. 
Ordening van kenmerken is arbitrair. ICD die vergelijkbaar is met DSM, hanteert bij ADHD 
een andere groepering en een andere snijlijnen. Het verschil tussen ICD en DSM op vlak 
van diagnose ADHD is van dien aard, dat in Groot-Brittannië de helft minder diagnoses zijn. 
Afhankelijk van het boek krijgt iemand een diagnose of niet, medicatie of niet. Het 
arbitraire heeft vele gevolgen. ADHD berust op arbitraire beschrijvingen van gedragingen. 
Heel veel van die stoornissen krijgen een afkorting en die gaat een eigen leven leiden. 
Letterwoord wordt een entiteit. Dit is vreemd, want vanaf dat ogenblik verschuift iets dat 
een beschrijving is, naar een verklaring. “Het kind kan niet opletten, want het heeft ADHD”. 
Bovendien geeft dit aanleiding tot het creëren van een entiteit. 
 

2. Middenste laag: zit verborgen achter heeft meest frequente woord van de DSM: ‘te’. Die 
gedragskenmerken worden altijd beschreven in termen van ‘te’ veel of ‘te’ weinig. Je moet 
zelf aanvoelen als iets te veel of te weinig is.  
Dit betekent dat we een sociale norm gaan invoeren. “Het is te veel volgens mijn sociale 
klasse/de maatschappij”.  Diagnostiek is het allerbelangrijkste om na te gaan, in welke 
verhouding psychologie staat tegenover het maatschappelijke. De wijze waarop een probleem 
gedefinieerd wordt, bepaald de oplossing.  
Behandeling: te veel moeten naar beneden en het te weinig moet naar boven. Diagnostiek is 
dus sociaal normerend van het begin tot einde. Het is dus geen klinische diagnostiek. De 
behandeling in de diagnostiek maakt deel uit van een disciplinering van de maatschappelijke 
norm. Juridische diagnostiek versmelt hier, zonder dat we het beseffen.  
 

3. Onderste laag: accent lag eerst op gedragsmatige, maar nu is dat gegaan naar het medische. 
Onderlaag gaat uit van de veronderstelling dat alle stoornissen medisch zijn die we nu nog 
niet begrijpen, maar later wel. Thomas Insel voorzitter NIMH in TED lecture heeft dit gezegd: 
“we moeten de tem ‘mental disorders’ schrappen en spreken over ‘brain disorders’.”  
Idem dito in 1845, Griesinger: “Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten’, later 
overgenomen door Kraepelin, ‘vader’ van de psychiatrie 
 
Hier zijn geen argumenten voor om te onderbouwen, maar dat geeft hij toe. Hij zegt dat ze 
het later wel zullen vinden. Het is nog een veronderstelling. Dit is de diagnostiek die we 
moeten gebruiken en met die vorm van diagnostiek worden gestuurd in een sociale 
aanpassing. 

 

 

Casus: problemen bij kinderen. 
Belangrijkste verschil is dat binnen de klinische psychodiagnostiek de vraag van de patiënt centraal 
staat. Dit wordt nu niet meer gedaan, want men gaat zelf een problemen vaststellen. We zien dat we 
de laatste 20 jaar een toename hebben van problemen onder kinderen, die er vroeger niet waren.  

Dit wordt geobserveerd en als die kinderen zich in de klas bevinden, dan wordt het moeilijker voor de 
onderwijzer. Er komt een diagnose vanuit de DSM en die diagnose gaat zich richten op afwijkingen ten 
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opzichte van de maatschappij. Het kind heeft heel veel problemen, maar men gaat zich enkel focussen 
op de aspecten die storend zijn voor anderen of afwijken van een norm. 

 “De kinderen die me belemmeren bij het lesgeven, die kunnen we labelen en die zijn gericht 
op de dingen die de leerkracht ambeteren en niet het kind.” Het kind krijgt een psychiatrisch 
label en het doel van de behandeling is dat het kind stil zit. 

 
Men laat ook uitschijnen dat ADHD een neurologische stoornis is. Voor alle duidelijkheid: veel van die 
kinderen hebben een complexe problematiek, ze verdienen gehoord te worden en hulp te krijgen! 
Dit is een gevolg van de samensmelting tussen de juridische en klinische psychodiagnostiek. 

Maatschappelijk effect  
Op rond daarvan omkering in de houding tegenover mensen met psychologische/psychiatrische 
problemen.  

- Vanaf medio vorige eeuw: meer humane aanpak van misdadigers, op grond van psychosociaal 
onderzoek Je wordt niet geboren als misdadigers, maar het is een effect van verschillende 
factoren. Je kunt het hem niet helemaal verwijten, maar je moet ze toch straffen.  

- Vanaf millenniumwisseling omkering: mensen met een psychiatrische stoornis worden 
gecriminaliseerd (gek = gevaarlijk). Dat is niet alleen een groeiende overtuiging en het heeft 
ook effecten: aantal collocaties is spectaculair gestegen terwijl het vroeger afnam.  

• Voorbeeld: Amerika. In 2011 zaten er 3x meer psychiatrische mensen in de gevangenis 
dan in de psychiatrie. 

 
Je ziet terzelfdertijd ook een poging om psychologische en psychiatrische problemen ‘normaal’ en ‘ok’ 
te maken.  

• Voorbeeld: de diagnose van de gedragsstoornis/conduct disorder. Je krijgt 15 beschrijvingen 
van afwijkend gedrag. De diagnose wordt gesteld als je op 3 van de 15 scoort het voorbije 
jaar. Als we nu kijken naar hoe we zelf waren vroeger, dan zouden we allemaal deze stoornis 
gehad hebben. 

 
Het is niet omdat die gedragingen er vaak zijn, dat ze daarom goedgekeurd mogen worden, maar het 
probleem is dat het een psychiatrische stoornis. Vanaf je ouder bent dan 18 is het geen stoornis meer, 
maar men moet naar de rechtbank gaan.  

Besluit: We hebben te maken met een maatschappelijk probleem. Een groeiend aantal jongeren 
kunnen zich niet meer houden aan normen. Dit is een probleem en het zegt veel over onze 
maatschappij, opvoeding, tijd en belang dat we hechten aan kinderen, … En we maken er een 
psychiatrische stoornis van en de behandeling is medicatie. Dit is een pijnlijk voorbeeld van hoe 
psychiatrie en psychologie ten dienste komen te staan voor de maatschappij en ondergeschikt 
gemaakt worden aan het dominante vertoog.  

Dit is het besluit van de eerste verhouding.  

We kunnen nog 2 andere voorbeelden geven van hoe de psychologie ten dienste komt te staan voor 
een dominant vertoog: de bedrijfspsychologie en de experimentele psychologie in beperkte mate: 

De bedrijfspsychologie  

Heel veel onderzoek uit de sociale psychologie kan ge(mis)bruikt worden om mensen in de 
arbeidssituatie in een soort keurslijf te wringen met enkel focus op winstmaximalisatie. Er zijn ook veel 
bedrijfspsychologische studies die ook aantonen hoe een arbeidsorganisatie in het voordeel van de 
werknemers en in het voordeel van het bedrijf kan verbetren. 



 
 

Cultuur- en maatschappijkritiek 2017-2018 

 
120 

Het probleem binnen de klinische psychologie namelijk de gedragsstoornissen, is binnen de 
bedrijfspsychologie de burn-outs. Dit wordt ook nog als een individueel probleem gezien (veerkracht) 
en niet als een maatschappelijk probleem. 

Opvallend: er zijn bedrijven die nauwelijks burn-out, ziekteverzuim, ... hebben. 2 mogelijkheden:  

- Toevallige selectie. Heel toevallig selecteren ze sterke mensen die een goede veerkracht 
hebben of ze selecteren juist ze ‘zwakke’ mensen uit. 

- Het heeft te maken met de arbeidsorganisatie -> dit zal het waarschijnlijk zijn. 
 
Experimentele psychologie 

Er is een toenemend probleem met gokverslavingen. Studie toont aan hoe gokspelletje uitgedacht zijn 
op grond van psychologische principes waardoor je verslaafd geraakt. Iedereen die ermee begint 
geraakt erin vast. 

2. Psychologie gebruikt als bron voor kritische reflectie over het dominant vertoog 
 
Daar hebben wij een belangrijke functie in en die kunnen we toepassen binnen de psychodiagnostiek. 
Vanuit de psychologie moeten we zorgen voor een kritische reflectie op de diagnostiek en dat gebeurt 
ook.  

Kritiek: vanuit de DSM-diagnostiek ga je een aantal zaken reëficeren. Men gaat iets nieuws maken van 
iets wat er niet is. Het ding (res) wordt gemaakt (facere) door het woord = reïficatie 
 
TBC = natuurlijke entiteit die je overal als dezelfde kan beschrijven. ADHD is een arbitraire beschrijving 
van gedragskenmerken die zelfs in de 2 psychiatrische handboeken, niet overeenkomen. 

• Voorbeeld: we hebben een groep kinderen met problematisch gedrag op school. Uit die 
veelheid aan problemen werd er een selectie gemaakt van problemen, die ingaan op de 
sociale ordening. Effect: er ontstaat een nieuwe categorie “de ADHD-er”. Mensen gaan zich 
ermee identificeren. Die diagnose gaat een eigen leven leiden. ADHD wordt een verklaring. 

 
Hypothetisch voorbeeld: stel dat alle huisartsen patiënten krijgen met symptomen die ze niet kunnen 
plaatsen in een ziektebeeld. Ze zien wel dat die personen wel een aantal symptomen. Je krijgt een 
groep mensen die, naast een complexe mengeling van andere problemen, ook veel zweten en hoge 
koorts vertonen. Dit zijn 2 typische kenmerken die altijd terug keren. We benoemen die groep als 
Hoge Koorts Veel Zweten.  
Vervolgens zeggen we: “Die arme man heeft last van hoge koorts en hij zweet verschrikkelijk, maar ja, 
dat komt door zijn HKVZ, hij is een HKVZ-ter.”  

 Dit is wat ze met Attention Deficit and Hyperactivity Disorder doen. Effect is dat ze er geen 
aandacht meer aan ga geven en ze gaan er weinig tot geen onderzoek meer naar doen. 

 
De eerste reacties op de DSM 5 kwamen uit de hoek van de psychologie (British Psychological Society).  
Ze hebben op een halve pagina hun kritiek geschreven. Ondertussen blijft er niets meer van over. We 
zien de kracht van een vertoog: het vertoog werd niet tegengehouden en de psychologie gaat er niet 
in mee.  

De kritische rol van psychologisch onderzoek  
Heeft heel vaak die functie om een aantal zaken in vraag te stellen.  

- Kritische vaststelling dat er inderdaad steeds meer psychosociale problemen met kinderen en 
volwassenen zijn, die er vroeger niet waren. We hebben helemaal geen idee van waar ze 
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komen. Op wetenschappelijk onderzoek kan men aantonen dat de veronderstelde biologische 
grond heel gering is.  

• Voorbeeld: op een bepaald moment werd er voor de veronderstelling dat ADHD een 
neurobiologische grond kent, als argument gebruikt dat men bij de kinderen met ADHD 
op de medische beeldvormen een aantal afwijkingen kon zien. Deze afwijking zouden 
aan de basis liggen. Nadien kwam er een onderzoek in Europa en ze vergeleken een 
groep kinderen die rilatine namen en een groep kinderen die geen rilatine namen. 
Belagrijkste verschil was de hersenen. Dus de hersenveranderingen waren een gevolg 
van de medicatie en niet van ‘ADHD’. 
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_2938pdf.pdf  

We weten wel dat heel wat stoornissen correleren met maatschappelijke veranderingen. 
Als we het over het bio-psycho-sociaal model hebben dan moeten we het sociaal gedeelte 
geruimer kijken. Vermoedelijk spelen ook nog andere factoren een rol (milieu, gaande van 
voeding tot digitale overprikkeling? Veel vraagtekens). We weten ook de psychofarmaca 
meer schade toebrengt. 

- Reductie tot een diagnostisch label op basis van sociaal normatieve criteria werkt 
stigmatiserend en kan beter vermeden worden 

Heel recent voorbeeld van kritische rol is het voorstel M. De Block tot terugbetaling van vier (!) 
psychotherapiesessies per jaar, evt nog vier bij. Is veel te kort, en bovendien is de terugbetaling 
ondermaats. Geeft ook verkeerd beeld aan patiënt (dat problematiek oplosbaar is op zo’n korte tijd). 

Wij hebben heel veel psychologisch onderzoek en we hebben veel kennis naar klinisch onderzoek. Er is 
een vrij sterk uitgebouwd corpus aan kennis die als inspiratiebron kan werken om voor verandering te 
zorgen. 

Kritische reflectie op Human Resource Management 

Oorzaken van burn-out en stressgerelateerde stoornissen al geruime tijd bekend: hebben o.a. te 
maken met arbeidsorganisatie (te weinig autonomie) en personeelsbeleid (te weinig erkenning). 
Worden nog te veel als individuele problemen beschouwd, met bijgevolg oplossingen die op het 
individu gericht zijn (zie ‘resilience’).Bedrijfspsychologie moet krachtiger stelling innemen, te meer 
daar een betere aanpak ook in het voordeel van het bedrijfsleven is. Gebeurt nu op papier, te weinig 
in de praktijk, vaak door gebrek aan medewerking van het bedrijf. 

3. Psychologie als inspiratiebron voor een betere organisatie van het maatschappelijke 
 
Racisme is zwaar aan het toenemen en het wordt politiek uitgebuit en gekoppeld aan nationalisme. 
Casus: toenemende racisme. We kunnen in toenemende mate horen dat racisme een evolutionair 
kenmerk is dat ingebouwd is, in de mens. Je kan het niet veranderen en je kan het er niet uithalen.  
Uit onderzoek blijkt dat dit niet in het geval is. We vinden in geen enkel onderzoek aanwijzingen dat er 
een erfelijke basis is voor racisme. Als we iemand nieuw ontmoeten dan zijn er 3 kenmerken die zullen 
bepalen hoe je je verhoudt tegenover de ander: 

- Geslacht  
- Leeftijd 
- Taal: zelfs accentverschil speelt een rol 

 
Reacties kunnen heel verschillend zijn en we zien dat huidskleur er niet inzit. Racisme is dus niet 
aangeboren. Kinderen die opgroeien in een multiraciale omgeving, zullen op volassen leeftijd dat 
perfect normaal vinden. Racisme komt het meest voor in regio’s waar de minste vreemdelingen zitten. 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_2938pdf.pdf
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Er zijn duidelijke aanwijzingen dat racisme aangeleerd wordt, met als resultaat dat racistische 
vooroordelen op zesjarige leeftijd sterk aanwezig kunnen zijn.  

Er is overweldigend bewijs dat mensen zeer makkelijk tot lid van een groep gemaakt kunnen worden, 
waarbij de ene groep tegen de andere opgezet wordt. De criteria voor groepsvorming zijn arbitrair en 
die kan gemanipuleerd worden door aansluiting te vinden bij racisme. Racisme en politieke uitbuiting 
daarvan berust op dergelijke coalitievorming. Daadwerkelijke agressie verondersteld deshumanisering 
en categorisering van de ander vb: ‘de moslims’, ‘de zwarten’, ‘de vreemdelingen’, ... Is nogmaals een 
verwittiging tegen labeling en categorisatie in het algemeen. We kunnen een vergelijking maken met 
de categorisatie binnen de diagnostiek. Het onderscheid is zeer gering. 

Besluit 

Ofwel gaat de psychologie nog een stap verder, in vergelijking met de kritiek die MacIntyre gaf, zodat 
de psycholoog/psychotherapeut de nieuwe manager wordt, in een hedendaagse versie van Brave New 
World. We zouden ondergeschikt worden aan het dominant discours.  

Ofwel gaan we de andere richting uit waarbij de psychologie een wetenschappelijk onderbouwd 
advies over de beste afstemming tussen het individu en maatschappij, net zoals een onderbouwde 
kritiek op de slechte en eventueel zelfs gevaarlijke manieren waarop individuen gemanipuleerd 
kunnen worden vanuit het maatschappelijke. Wetenschappelijk onderbouwd advies voor een betere 
samenleving moet uitgaan van wezenlijke verdeeldheid en tekort. Geen enkele maatschappij gaat daar 
een antwoord op kunnen bieden 

In ons zit er een wezenlijk te kort. De vraag naar het onbehagen in de maatschappij moet veranderen 
naar de volgende vraag: “In welke mate kan de wetenschap meewerken tot een betere manier om om 
te gaan met dit onbehagen en het te kort?”. Dit onbehagen kan je namelijk nooit wegwerken. Het is 
serieus verbeterd, de laatste twintig jaar is het wel wat slechter. Maar dit is slechts twintig jaar in 
vergelijking met de vijfhonderd waarin het is verbeterd. 

We kunnen afsluiten door te zeggen dat er zeker nog hoop is!  
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