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Dystopie Een maatschappij waarin je niet zou willen leven. 

óUtopie (ideale samenleving) 
Dictatuur Primitief psychologisch mechanisme gebaseerd op 

angst voor het agressieve potentieel van de 
leider(s) 

Totalitarisme Gegrond in massavorming: mensen denken niet 
voor zichzelf, verliezen kritische ingesteldheid 

Onmondigheid Onvermogen om zich van het eigen verstand te 
bedienen, zonder de leiding van een ander te 
volgen. 

Lijfspreuk verlichting 
(Kant) 

Durf denken! Heb de moed je van je eigen 
verstand te bedienen! (1784) 

Waarheidsspreken Vorm van spreken die de (maatschappelijke) 
consensus doorbreekt. 

Soeverein Volledig onafhankelijk van anderen, die dat de 
meeste macht heeft 

Nocebo-effecten Behandeling heeft negatieve effecten omdat de 
patiënt gelooft dat ze schadelijk is 

Placebo-effecten Een behandeling heeft positieve effecten louter 
omdat de patiënt gelooft in de effectiviteit ervan 

Geatomiseerd (subject) Losgesneden van het samenleven, de natuur en 
zichzelf 

Digikosmos Een samenleving waarin het menselijke leven zich 
grotendeels ‘online’ afspeelt (hiernaar evolueren 
we volgens het World Economic Forum) 

Transhumanisme Een hedendaagse versie van de mechanistische 
ideologie die het wenselijk en zelfs noodzakelijk 
acht dat de mens in de toekomst lichamelijk en 
geestelijk zal versmelten met technologische 
apparatuur. Wil de samenleving vervangen door 
een strikt technologisch gecontroleerde internet of 
bodies. 

Internet of bodies Verbonden apparaten die het menselijk lichaam 
monitoren, fysiologische, biologische of 
gedragsgegevens verzamelen en informatie 
uitwisselen via een draadloos/hybride netwerk 

Onzekerheidsprincipe (Heisenberg) Het is geen kwestie dat we nu nog 
niet zeker zijn, het punt is dat we nooit zeker kunnen 
zijn. 

Het allegiance-effect Het effect van de loyaliteit van de onderzoeker 
aan een bepaalde theorie (ook in exp. ondz) 

Symbiotische resonantie Sterke betrokkenheid en afhankelijkheid van de 
Ander (moeder-kind) 



Regeldrang Hoe goed een regel ook bepaald wordt, hij is altijd 
nog te onduidelijk en er ontstaat onvermijdelijk 
behoefte aan bijkomende bepalingen van de 
regels. 

Cultuurverval Verval van cultuur (waarin de mens moet 
zorgdragen voor de natuur en solidariteit met 
corona- en andere slachtoffers als een teken van 
menselijkheid) door het Nieuwe Moraal, 
symptomen hiervan zijn seksisme en racisme. 

Bureaucratisch Ambtelijk (grote macht ambtenaren) 
Technocratie Maatschappij moet bestuurd worden door mensen 

die technische expertise hebben. 
Massa Een specifiek soort groep, met als onderscheidend 

kenmerk: verregaande ‘uniformisering’ van 
individuen. In de massa wordt iedereen gelijk aan 
elkaar, men denkt ‘samen’, men neigt ertoe 
dezelfde ideaalbeelden te identificeren, … 

Ritueel Symbolisch gedrag met als doel het individu aan 
de groep te onderwerpen. Gedrag volledig vrij van 
praktisch nut én dat een opoffering vraagt van het 
individu is uitermate geschikt als ritueel. 

Institutionalisering Vastlegging van wat zich in een gemeenschap 
aanvankelijk in de praktijk heeft ontwikkeld en 
alleen informeel is geregeld, brengt georganiseerd 
systeem met zich mee. 

Morbide Een belangstelling voor dingen die doorgaans 
afschuwelijk gevonden worden (ziekelijk) 

Zelfverloochening Zelfopoffering; menners van de massa zijn hiertoe 
instaat, zetten hun eigen belangen (blindelings) 
opzij voor het belang van het collectief. Dit toont 
nogmaals dat totalitarisme niet gericht is op 
egoïstisch voordeel (geld en macht), maar ultieme 
doel= realiseren van een ideologische fictie 

Sierpinski-driehoek Een fractaalfiguur (zelfgelijkend) dat van in zijn 
globale vorm tot in zijn onooglijkste getal eenzelfde 
patroon vertoont. Het volstaat om onafhankelijk 
van elkaar dezelfde, eenvoudige regels te volgen 
terwijl je de punten zet. 

Controlled opposition (Heimelijk meewerken met het coronabeleid) Hij 
zou met zijn psychologische theorieën enkel de 
oppositie kalm en rustig proberen houden. 

Ontmenselijking Menselijkheid van een persoon of groep wordt 
ontkend. (Hier: elite = pure kwaad) 

Ziektewinst Vb. transformeren ervaringen van sociaal isolement 
en angst in een roes van verbondenheid (zonder 
het onderliggende probleem zélf op te lossen) 



Russellparadox Er kan nooit een instantie zijn, hoeveel rekenkracht 
ze ook bezit, die over een volledige kennis kan 
beschikken. 

Vitalisme Levensdrift (ómechanistisch wereldbeeld) 
(=> kwantummechanica en chaostheorie) 

Matter of mind De materie primeert op de geest 
Symbolisch register Het register van de verhalen en ideologieën 
Totalitarisme Het geloof dat het menselijke verstand het 

leidinggevende principe kan zijn in het leven en 
maatschappij. Het streeft naar een utopische, 
artificiële samenleving geleid door technocraten of 
experts die vanuit technische kennis de machine 
van de samenleving optimaal laten draaien. Het 
individu wordt daarbij volledig ondergeschikt 
gemaakt aan het collectief, gereduceerd tot een 
tandwiel in de maatschappij-machine. 

Socratische 
bescheidenheid 

Elke rationele kennis is relatief en blijft vreemd aan 
de essentie van het object dat je probeert te 
begrijpen. (Wetenschap ¹ superieur weten) 

Retoriek Iemand die zich van retoriek bedient, probeert in 
een ander denkbeelden en overtuigingen op te 
wekken die hij zelf niet deelt 

Waarheidsspreken Een idee of ervaring die in zichzelf leeft via spreken 
overbrengen op de Ander. Iets dat iemand in 
zichzelf voelt proberen te laten resoneren in een 
Ander. 

De profetie Een voorspellend vermogen dat niet voortkomt uit 
het logisch begrip, maar uit het aanvoelen van het 
verhaal dat de werkelijkheid in zijn greep heeft. 

De wijsheid Het vermogen om de stilte te bewaren en de 
Ander zo zijn eigen woorden te laten horen. 

De techné Het vermogen om technisch correct te spreken, 
dwz, een logisch-feitelijk discours te produceren 
dat adequaat de structuur van het object vat 
waarnaar het refereert. 

De parrhesia (het vrijmoedige spreken) verwijst naar de moed 
om die woorden te laten klinken in de publieke 
ruimte die het schijndiscours van de maatschappij 
doorbreken. 

Niet-mechanistische 
denken  

Weten dat niet alles in eenvoudige mechanismes 
te vatten is en aanvaarden dat de wereld een 
complex gegeven is die nooit volledig zal verklaard 
kunnen worden. 

 


