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DEEL I : WETENSCHAP EN HAAR PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN 

1.1 Wetenschap en ideologie 

 

GESCHIEDENIS 

In de tijden van GALILEI rond 1582 stond de godsdienst aan de macht en was er geen sprake van 
wetenschap en mondigheid. God was het antwoord op alles. Wanneer men niet achter deze visie stond 
werd je gezien als een zondaar. De wereld mocht niet in vraag gesteld worden enkel de mens zelf. 

De wetenschap bracht hier verandering in en zorgde ervoor dat de mens besefte dat men met het 
verstand veel kon bereiken en gewoon zichzelf kon zijn in de maatschappij. 

Galilei was hier een belangrijke persoon in. Met z’n verstand ging hij tegen de dogma’s in van de kerk 
die niet eens rationele gronden hadden. Zo experimenteerde hij met slingers en vond hij de 
wetmatigheid die de bewegingen van slingers beheerst. Dit was de start van de verlichting. 

è Verlichting = is het uittreden van de mens uit zijn zelf verschuldigde onmondigheid.  
o Lijfspreuk :  “Durf denken ! Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen !” Kant 

 
è Andere verlichters : Copernicus en Newton 

MICHEL FOUCEAULT beschreef deze frisse wetenschap als waarheidsspreken = een vorm van spreken 
die een (maatschappelijke) consensus doorbreekt. Dit soort van spreken nam natuurlijk ook wel 
gevaren met zich mee. Zo kan het zijn dat een bepaald idee nog te vroeg wordt blootgelegd voor het 
volk waardoor dit een doodsstraf met zich mee kan brengen en gezien werd als vals, hypocriet, 
versmachtend.  

Niet enkel de wetenschap was belangrijk en vernieuwend in deze periode, maar ook de mondigheid de 
kans tot vrije meningsuiting. Zo zei Hall : “ik ben het grondig oneens met je, maar ik zou mijn leven 
geven voor je recht om het te zeggen”. De dwang en onderdrukking in het openbaar die opgelegd was 
door religie werd eindelijk doorbroken.  

BIJDRAGEN DOOR DE VERLICHTING :  

o Beweging van hemellichamen begrijpen + voorspellen 
o Beweging slingers + valversnelling  
o Studeren van dierlijk gedrag 
o Wetmatigheden van psychisch functioneren  
o Structuur van taal  
o Culturen vergelijken  

De grote fysici van de eerste helft van de 20ste eeuw bewezen op een concrete manier dat de kern van 
materie niet losstaat van het geobserveerde subject. Men zei dat door te kijken naar het materieel 
object het object al verandert. Ook gaf men de illusie op dat de mens ooit zekerheid kon bereiken 



Oona Van Loo   2021-2022 

 3 

Zo zei Heisenberg met z’n onzekerheidsprincipe dat zelf puur materiële zaken zoals situering in de tijd 
niet eenduidig bepaalbaar is. Uiteindelijk zei NIELS BOHR :” when it comes to atoms, language can only 
be used as poetry. Dit hele idee over voorspelbaarheid werd uiteindelijk ongeldig verklaard door 
EDWARD LORENZ : ook al heb je allerlei wiskundige formules bij de hand die een fenomeer strikt 
bevatten, zijn gedrag geen seconde op voorhand te voorspellen. 

 En tot slot bleek ook het beeld van het universum als een dood en ongericht mechanisch proces 
wetenschappelijk onhoudbaar te zijn. 

ð Dit door de chaostheorie : er zit gerichtheid en een wil in het universum die niet verklaard kan 
worden door mechanistische verklaringen  

o NEWTON zei al dat mechanistische verklaringen maar op een aantal domeinen geldt  
o RENÉ THOM volgde hetzelfde idee : “je ontdekt het meeste door in de huid te kruipen 

ervan” Je gaat in principe aan de hand van empathie wetenschap gaan realiseren. 
ð Wetenschap arriveert uiteindelijk waar religie ooit vertrok, in een persoonlijk contact met het 

Onnoembare. 

 

Conclusie van deze gebeurtenissen : 

ð Het getrouw volgen van de rede haar hoogste prestatie is : ze bracht haar eigen grens in kaart. 
Het menselijke verstand had zijn eigen beperktheid aanvaard en de ultieme kennis opnieuw en 
definitief buiten zichzelf gesitueerd. De ultieme prestatie van de wetenschap bestaat hierin dat 
zij uiteindelijk troonafstand doet, dat zij tot het besef komt dat ze niet het richtinggevende 
principe kan zijn voor de mens. Niet het menselijk ratio is de kern, maar wel de mens als een 
wezen dat ethische en morele keuzes maakt, de mens die in verhouding tot zijn medemens, de 
mens in zijn verhouding tot het onnoembare dat in de kern van de dingen tot hem spreekt. 

 

IDEOLOGIE  

= Is het tegenovergestelde van de oorspronkelijke wetenschap waar openheid van geest 
veranderd naar overtuiging. Wordt ook wel de harde wetenschappen genoemd, het is de 
mechanistische-materialistische tak die de geesten in vervoering bracht. 

Kenmerken  

è Eenvoudige basisprincipes : de wetten van de mechanica 
è Concreet in haar object : de tastbare, zichtbare wereld  
è Praktische toepasselijkheid : de stoommachine, televisie, atoombom,… 
è Alles begon met de oerknal die enorme reeks van mechanistische effecten en complexe 

fenomenen op gang zette.  
è Het menselijk bestaan is uiteindelijk te herleiden tot elementaire deeltjes die volgens 

wetmatigheden van mechanica op elkaar interageren = het credo van het mechanistisch 
bestaan.  

Ideologie is een tak die snel mensen verleid om te volgen. Dankzij ideologie kunnen we hersenactiviteit 
zien, verovert de mens de ruimte, weten we wat er over heel de wereld gebeurt, … 

Vroeger wachtte men op God die z’n vruchten ging laten vallen, maar in deze stroming geloofde men 
dat men kon voortgaan op wat men zelf weet, althans dat is wat men geloofde. Het mechanistisch 
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denken leverde sinds de verlichting progressief het enige nog resterende grote verhaal in de Westerse 
cultuur. Wie twijfelde aan het credo was gek of dwaas. Men mocht wel nog twijfelen over zaken, maar 
enkel aan de ‘juiste’ dingen. Wetenschap starte als een open-minded idee waar men vrij mening mocht 
uiten en eigen ideeën mocht hebben, maar uiteindelijk werd het zelf een ideologie, vooroordeel en 
overtuiging.  

Je kan de massa beginnen manipuleren, carrière mee maken, producten mee verkopen, … Conclusie : 
het wetenschappelijk discour zoals elke dominant discours wordt het geprivileerde instrument van 
opportunisme, leugen, bedrog, manipulatie en macht. Dit zorgt ervoor dat het de kwaliteiten verliest 
van waarheidsspreken. Bv : de replicatiecrisis in 2005 is hier een perfect voorbeeld van. Men had 
aangetoond dat minstens 72% van de onderzoekers bereid was om op één of andere manier hun 
onderzoeksresultaten te verdraaien. En hier bovenop vond men ook nog eens dat er zeer veel reken en 
meetfouten gebeuren tijdens onderzoeken. Ten gevolge van dit schandaal had men maatregelen 
opgetrokken zoals al de gegeven die men verkrijgt openbaar te plaatsen en ook aan blind-peerreview 
te laten doen. Maar ook dit is geen volledige en nog steeds worden er te veel fouten gemaakt of aan 
fraude gedaan. Deze crisis leidt tot een fundamentele epistemologische crisis, een crisis in de manier 
waarop de mens tot kennis probeert te komen. In de chemie en fysica vallen de feiten nog relatief mee, 
maar in de psychologie en de geneeskunde zijn de cijfers dramatisch. 

Een actueel voorbeeld hiervan zijn de PCR-testen deze deden de betrouwbaarheid van medische 
metingen voor het eerst aan het licht komen. Het werd duidelijk dat er al snel verschillende 
interpretaties mogelijk zijn en dat de resultaten wisselvallig zijn.  

Door het onmeetbare toch te meten is dit een soort van pseudoobjectiviteit. Het onderzochte object 
gaat gaan verdwijnen achter een berg cijfers. 

 

KORT SAMENGEVAT  

è Grote wetenschap = de wetenschap die de openheid van de geest bewaart en de rede blijft 
volgen 

è Kleine wetenschap = de wetenschap die verwordt tot ideologie 

Grote wetenschap Kleine wetenschap  
Erkent het belang van de mens als subjectief 
ethisch wezen in haar theorieën. Op een 
positieve manier  

Is een overtuiging, dogma en bevestigde op 
haar eigen manier dat de mens subjectief 
ethisch wezen is. Op een negatieve manier 

Legde logische verbanden tussen de 
geregistreerde feiten 

Miskent de subjectieve ervaring en beschrijft 
het als nevenproduct van materiële 
mechanische processen in het brein 

De mens heeft een wezenlijke invloed op de 
objecten die geoserveerd worden 

Overvloed aan fouten, slordigheden, fraude, … 
De onderzoekers beseffen zelf maar half dat er 
iets mis is met hun onderzoek.  
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1.2 Wetenschap en haar praktische toepassingen 

 

De wetenschap leidt niet alleen tot kennis en geestelijke ontwikkeling, ze heeft via haar praktische 
toepassingen ook effecten in het reeële. Vooral de mechanistische wetenschap heeft op dat vlak veel 
grote ambities.  

Doel : de wereld zodanig aanpassen aan de mens, zodat het bestaan gemakkelijker en comfortabeler 
is. En op termijn zelf dood en lijden te voorkomen.  

GALILILEI had de wetmatigheden ontdekt van de slinger, hierop heeft CHRISTIAAN HUYGENS 15 jaar 
later een mechanisch toestel op gebasseerd om te tijd te meten aan de hand van het lingeruurwerk. Dit 
leide tot een kunstmatig cycli, waarbij men niet meer puur op de natuur moet rekenen. 

PRAKTISCHE TOEPASSINGEN : 

è De stoommachine 
è Fototoestel, tv, internet 
è vliegtuig 
è kunstlicht  
è de auto 

GEVOLGEN : 

1) De samenleving werd op elk niveau gemechaniseerd en geïndustrialiseerd dit met de gedachte 
dat dit alles zou vergemakkelijken en comfortabeler maken. Maar elke mechanisering in de 
wereld kwam tegen een prijs. Enkele voorbeelden : 

è verzwakking van de connectie van de mens met zijn natuurlijke en sociale omgeving  
è kunstlicht verbrak de ritmiek van de zon en maan  
è het uurwerk trok de mens weg van da natuurlijke cycli  
è het kompas vervreemde de mans van de sterren  
è de industrie trok mensen weg van de velden en bossen  
è radio en tv nam de mens weg van persoonlijk sociaal contact  
è media zorgt voor een soort sociale gemakzucht waardoor men minder buiten komt 

Met andere woorden de sociale uitwisselingsvormen boeten in aan diversiteit en eigenheid. Ook op 
het arbeidsproces heeft de mechanisering invloed. Bv de stoommachine : zorgde ervoor dat er 
aantal machines konden draaien wat ervoor zorgde dat men meer arbeiders nodig had en dus 
meer mensen in de industrie gingen gaan werken. Dit zorgde ervoor dat de mensen wegtrokken 
van het land en zich gingen vestigen rond de stad.  

De industrialisering vervreemde zich van de vaste sociale structuren zoals ze gevormd werden door 
de aanwezigheid van verschillende beroepen, en men werkte gewoon puur nog voor het 
loonarbeid. Dit soort arbeid bevatte strikte regels waar de arbeiders zich aan hielden. Want de 
mens heeft regeltjes nodig anders is men angstig en verward. Dit speelt een cruciale rol in 
massavorming en totalitarisme.  
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EFFECTEN VAN MECHANISATIE OP ZINGEVING 

2) De opkomst van de geïndustrialiseerde massa productie zorgde ervoor dat de zin van arbeid 
minder direct voelbaar was. Ervoor werkte de mens om de objecten te produceren die nodig 
waren om z’n eigen lichaam te onderhouden. Men werkte om te voeldoen aan de 
basisbehoeften. Maar met de opkomst van de massaproductie, veranderde dat. Men werkte 
nu meer en meer om objecten te creeëren voor een ander. Deze ander waarvoor men werkte 
was dan ook nog eens anoniem en ver weg.  

De directe band tussen producent en consument was ook verbroken doordat alle kleinhandels 
en ambachten verdwenen. En het is normaal dit contact dat ervoor zorgt dat een arbeider 
voldoening krijgt. Het zien van de tevredenheid van de klant. De arbeider werd meer en meer 
een tandwiel in een machine die enkel nog gesmeerd kon worden door de gedacht van een 
loon. Arbeid veranderde van een lastige maar inherente zinvolle existentiële opdracht naar een 
praktisch-utilitaritische en ook egoïstische noodzaak.  

 

EFFECTEN VAN MECHANISATIE OP ARBEIDSUREN 

3) Ondanks de industrialisering en mechanisering van de arbeid, zorgde dit er niet voor dat men 
minder moest gaan werken. Volgens economoom JOHN MAYNARD ging dit wel het geval zijn. 
Hij zei dat er maar meer 15u per week ging moeten gewerkt worden om de hoeveelheid te 
produceren die we nodig hebben. Hier had hij wel gelijk in en misschien zelfs minder uren zijn al 
voldoende, maar toch tegen het einde van de 20ste eeuw werkte men meer uren dan ooit 
tevoren. Wat men deed was eigenlijk veel meer bij produceren dan dat men in feite nodig had. 
Hoogleraar antropologie DAVID GRAEBER beschreef dat in z’n boek “Bullshit jobs”. Hij had een 
steekproeff gedaan waaruit bleek dat 37% van de bevolking vond dat hun job zinloos was en 
13% twijfelde.  
Deze zinloze jobs waren vooral in de administratieve en economische sector en in de talloze 
beroepen die deze sectoren ondersteunen. Zo was het soms zo absurd dat men voor iets 
minimiem papieren moest laten tekenen dat via een groot aantal arbeiders moest passeren 
voordat men iets effectief mocht uitvoeren.  
Men zou denken dat in kapitalistische private bedrijven, gaat streven naar winst en dus 
dergelijke nutteloze arbeid zou voorkomen. Maar dat is dus geen waar en we kunnen dit 
toeschrijven aan de veranderende bedrijfscultuur. Huidige leiders staan zelden nog juridisch of 
financieel samen met hun bedrijf. Ze kunnen het permitteren dus doen ze het : het staat ook 
goed in de boekjes dat men veel werknemers heeft.  

 

EFFECTEN OP HET PSYCHISCHE IN DE MAATSCHAPPIJ  

4) Uiteindelijk kan men niet anders dan de oorzaak van de wildgroei van de administratieve en 
economische sector koppelen aan veel fundamentelere psychologische tendensen in onze 
maatschappij. Al de regels en procedures en administratie komen vaak voort uit wantrouwen 
en onvermogen om onzekerheid en risico’s te verdragen. Zowel overheid al bevolking willen 
meer en meer bewijs zien van wat er precies gebeurt en als er iets gebeurt wie z’n fout het dan 
is. Dit zal op den duur al onze energie opzuigen en daarom zijn de zogenaamde bullshit jobs 
ook direct verbonden met de epidemie van burn-outs.  
Wat arbeid ook vaak zo zwaar maakt is het onvermogen om er zin en voldoening in te ervaren. 
Men ziet ook op den duur een soort afkeer tegenover degene die wel een zinvol job beoefenen. 
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En het is opvallend dat deze met een zinvolle job vaak getroffen worden door ontslag en een 
armzalige loonvergoeding. Het omgekeerde telt dan voor degene met een zinloze job. Het lijkt 
bijna nog dwaas om een zinvolle job te doen.  
 
Conclusie : in een samenleving waarin de menselijke verhoudingen voldoening geven, zal het 
leven draaglijk zijn, zelfs al beschikt ze lechts over primitieve productiemiddelen. En in een 
samenleving waar de menselijke verhoudingen verschraald en toxisch zijn, zal het lastig en 
ondraaglijk worden, hoe vergevordend ze op mechanisch-technologisch vlak ook moge zijn.  
 
 

DE “BETROUWBAARHEID” VAN DE WETENSCHAP  

In het vorig hoofdstuk hebben we gezien dat 85% van de wetenschappelijke onderzoeken wel eens 
sleutelen aan hun resultaten of fouten maken. Dit was vooral te observeren in het medisch domein. Dit 
verklaard waarom medicijnen soms tot dodelijke gevallen leidt of nevenwerkingen bevatten dat zorgt 
voor misvormingen etc. 

Voorbeelden : 

Softenonaffaire 

Softenon of thalidomide werd op de markt gebracht in 1958. Het moest helpen tegen 
zwangerschapsbraken. In 1961 bleek dan dat zorgde voor ernstige misvormingen meestal het 
ontbreken/onderontwikkeld zijn van ledenmaten. Ondanks dat men het wist bleven ze het product 
verkopen in sommige landen omdat ze het eerst 100% zeker wouden zijn dat dit zorgde voor deze 
nevenwerkingen.  

Kunstmatig hormoon DES 

Werd tussen 1947 en 1976 gebruikt om miskramen te voorkomen. Rond 1976 bleek dat men zich 
vergist had en dat het geen miskramen kon voorkomen. In de plaats zorgde dit voor een reeks zwqre 
nevenwerkingen die voor enkele generaties ver manifesteerden. Degene die het ingenomen hadden, 
hadden een hogere kans op borstkanken. De generatie erop hadden afwijkingen in het 
baarmoederslijmvlies hadden zwangerschapsproblemen, vormafwijkingen in de geslachtsorganen en 
een verhoogd risico op baarmoederhals-, borst-, en vaginakanker. Bij de mannen van deze generatie 
zorgde het voor knobbeltjes op de bijballen en bij de tweede generatie mannen afwijkingen aan de 
urineleiders waargenomen. Niemand weet in welke generatie de afwijkingen stoppen.  

Dit zijn 2 zeer gekende voorbeelden, maar daarvoor niet de enigste en al zeker niet degene met de 
meeste slachtoffers. Bijvoorbeeld in 2019 deed men onderzoek naar opiaten want deze mediactie zou 
al voor afegelopen jaren maar liefst 400 000 dodelijke slachtoffers gemaakt hebben. Dus zelf gekende 
medicatie die al lang op de markt is kan niet volledig veilig zijn. Idem met paracetamol (dafalgan) dit 
zou kankerverwekkende stoffen bevatten.  

 

Hoe komt het dat al deze schadelijke effecten niet ontdekt worden ? 

Het fenomeen gezondheid of reactie op medicijnen is een zeer complex fenomeen die je onmogelijk in 
zijn totaliteit kan meten. En vaak zijn neveneffecten ook gewoon te subtiel om onmiddellijk waar te 
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nemen. Zelfde voor softenon, het onderzoek duur maar voor een bepaalde periode waardoor men dus 
niet kon weten dat dit over meerdere generaties kon manifesteren.  

Het proces wordt ook nog eens bemoeilijkt door de psychologische invloeden. Zoals bv Placebo-effect 
en ook noncebo-effect (patiënt gelooft dat het schadelijk is waardoor het negatieve effecten heeft). 
Wampold en Shapiro menen dat 90% van de effecten van medische behandelingen aan psychologische 
factoren toe te schrijven is. Als dat klopt, zijn de meeste medische behandelingen eigenlijk vormen van 
psychotherapie. We mogen deze cijfers natuurlijk niet als absolute waarheden zien. Maar dat de 
invloed groot is is wel effectief zo.  

Dit verklaart ook waarom medicijnen die al lang op de markt zijn vaak hun werking verliezen. Iets 
nieuw brengt hoge verwachtingen en dus placebo met zich mee.  

ETHIEK 

De kwaliteit van het medisch onderzoek roept ook ethische vragen op. Elk jaar stijgt het aantal 
proefdieren voor medische experimenten. In 2005 was dit wereldwijd een totaal van 100 miljoen ! In 
2020 was dit een totaal van 200 miljoen proefdieren. Het lot van die diertjes is gruwelijk. Als we dan 
terugdenken aan die 85% fouten die men maakt in onderzoeken, wilt dit zeggen het overgrote deel van 
de gevallen ook nog eens volledig zinloos is. Waar ligt de grens tussen experimenteren en folteren 
vraagt men zich dan af ? Als een dergelijke praktijk een dergelijke omvang heeft en een dergelijke 
graad van absurditeit bereikt in een maatschappij, kunnen we niet anders dan vaststellen dat die 
maatschappij ernstig ziek is.   
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1.3 De kunstmatige maatschappij 

WAAR WIL DE MECHANISTISCHE IDEOLOGIE MET DE MAATSCHAPPIJ EN DE WERELD NAARTOE ?  

We moeten hiervoor terug gaan kijken naar de slinger van Galilei. De gedachte dat de slingers altijd 
hetzelfde bewegen van snelheid/synchroniseren, ongelijk de lengte van de slinger of wat dan ook, werd 
door Christiaan Huygens ontdekt. Slingers zijn dus veel complexer dan de eenvoudige wetmatigheid 
van galilei laat vermoeden. Ze kunnen hun beweging dus laten aanpassen aan de omgeving.  

Dus in tegenstelling tot Galilei duren slingerbewegingen niet altijd exact even lang en kan de ene soms 
iets later zijn dan de andere. Eerst schreef men dit toe en toevallige gebeurtenissen in de omgeving 
zoals verandering luchtstroom, het wringen van de touw, … Maar later had men door dat dit niet de 
oorzaak was en dat het in feite en patroon is dat met een mathematische formule kan worden 
beschreven. Maar toch nog steeds strikt onvoorspelbaar is = deterministische onvoorspelbaarheid  

Het gedrag van slingers reduceren tot de wtmatigheden van galilei berooft hem dus van zijn ‘sociale’ 
kenmerk, eigenheid en creativiteit.  

è Gleick verwoordt dit als : “those studying chaotic dynamic discovered that the disorderly 
behavior of simple systems acted as a creative process. It generated complexity : richly 
organized patterns, sometimes finite and sometimes infinite, but always with fascination of the 
living things. 

De slinger van galilei illustreert een universele wetmatigheid : logisch-rationale verklaringen van een 
natuurlijk fenomeen  

è Maakt altijd iets abstract uit het fenomeen 
è Deze theoretische modellen vatten nooit alles samen 
è Laat een deel onverklaard achter. Dit deel is niet zomaar een toevallige ruis zoals de 

mechanistische ideologie graag gelooft : ze is de essentie van het object, de levende 
component ervan.  

Zo heb je ook het verschil tussen ‘natuurlijke’ en ‘kunstmatige’ producten. Telkens wanneer men via de 
logisch-rationele analyse een natuurlijk fenomeen artificieel reproduceert, zien we dat het kunstmatige 
fenomeenniet identiek is aan het natuurlijke. Het verlies dat met de artificiele reproductie gepaard gaat 
is niet altijd even zichtbaar, soms zelf nauwelijks of niet. En toch is het cruciaal voor de mens, zowel 
lichamelijk als psychisch.  

VOORBEELD : 

Het digitaliseren van de menselijke interacties  

In corona werd alles plots via de computer gedaan : school, vergaderingen, werken, … Telewerken werd 
de norm. Op begin zag men hier vooral noodzaak en ook wel voordeel in. Men voelde zich veiliger, 
bespaarde tijd, betere ecologische voetafdruk, …  

Maar op verloop van tijd zag men dat de bevolking eronder begint te lijden : burn-out, uitputting, … = 
digitale depressie ?  

è Oorzaak ? : tijdens een gesprek wordt niet enkel informatie overgedragen, maar ook er gebeurt 
ook lichamelijke uitwisseling, en die wordt verstoord door de digitalisering. Lichamelijk aspect 
is cruciaal, het zet taal om in liefde en lust, en een erotiserend vermogen. Digitaal gesprek is 
niet gelijk aan een fysiek gesprek.  
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è Zuiglingen zijn hier een goed voorbeeld in : ze leren enorm snel taal de eerste 6 maanden, 
maar dit enkel door de luisteren naar een fysiek aanwezige en niet adhv audio’s. Het kind 
neemt de (lichaams)taal over van de moeder over, terwijl het zijn honger en dorst bevredigt en 
zich koestert aan haar warmte. = synchronisatie  

o Synchronisatie speelt zich ook al af in de baarmoeder : 
§ Experimenten MURPHY PAUl : ‘what babies learn before they are born’  

het huilen van het kind bij de bevalling bevat al melodische overeenkomsten 
met de moedertaal. Ook zag men bij een experiment dat een baby meer gaat 
drinken van de borst waar men de stem van de moeder hoort dan wanneer 
men een onbekende stem hoort.  
Conclusie : het kind heeft in de baarmoeder al voeling gekregen met de 
moederstem, het leven in de baarmoeder heeft het al voorbestemd om met 
die specifieke stem te resoneren.  
 

o Symbiose met de moeder = via deze creatieve imitaties van de moeder haar geluiden 
en gelaatsuitdrukkingen voelt het kind ook de emoties dat de moeder voelt. Ook op 
vlak van taal is dit iets gelijkaardigs maar dan aan de hand van golven en dit leidt dan 
tot een uniek fenomeen.  

o Deze reeks van imitaties gaat het lichaam van het kind gaan laden met een reeks 
trillingen en spanningen die zich vastzetten tot in de diepste en fijnste vezels van het 
kinderlichaam. = Lichaamsgeheugen dat niet alleen de werking van het spierstelsel, 
klieren, zenuwbanen en de organen voorprogrammeert, maar het kind ook vatbaar 
maakt voor typische psychische aandoeningen.  

o Het lichaam = een snaarinstrument die van kinds af aan via imiterende talige 
uitwisseling op een bepaalde spanning wordt gezet. Deze spanning zal bepalen met 
welke (sociale) fenomenen men gaat mee resoneren. Bepaalt ook waar de gevoelige 
snaren zullen liggen. 

§ Daarom dat de stem het lichaam ziek kan maken of, omgekeerd kwalen kan 
genezen.  

§ De stem is van vitaal belang !!! vooral op jonge leeftijd. Het ontbreken ervan is 
dodelijk.  

§ René Spitz experiment : 2 groepen waarvan de biologische behoeften voldaan 
worden op dezelfde manier maar de ene groep had een stabiele psychische 
band met een moederfiguur en de andere niet. Spitz vond dat de sterftegraad 
significant hoger lag in de laatste groep.  

o Die subtiel-fysieke dimensie van talige uitwisselingen blijft ook in het latere leven 
belangrijk.  

o Tijdens spreken spiegelt men ook anderen. Onbewust  
§ Leidt tot een directe connectie tussen de gesprekspartners 
§ Mensen reageren super snel op elkaar in een gesprek de reactiesnelheid is 

vaak zelfs sneller dan de reactiesnelheid in het verkeer.  
§ In elke uitwisseling van woorden hoe banaal het ook is, tonen mensen zich 

volmaakte danspartners ; ze worden subtiel fysiek met elkaar verenigd via de 
taal.  

è Door digitalisering is er een vertraging op interacties  
o Het bevat geen fysiek sociaal contact (warmte, geur, …) 
o Het contact is selectief : je ziet niet heel de persoon  
o De verbinding kan wegvallen 
o Minder goed de persoon aanvoelen 
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è PETRIGLIERI : “ onze geest wordt in digitale interacties toe misleid om te geloven dat we bij 
elkaar zijn, maar onze lichamen weten dat niet het geval is ; wat er zo uitputtend is aan 
digitale gesprekken, is om voortdurend in de aanwwezigheid te zijn van de ander z’n 
afwezigheid” 

 

VERBAND DIGITALISERING EN DEPRESSIE  

Depressie = frustrerende ervaring van hulpeloosheid opgewekt door passiviteit en afwezigheid van een 
geliefde ander (meestal één van de ouders).  

è Bij digitaal contact ontmenselijkt een gesprek : men voelt zich hulpeloos ten aanzien van een 
als onbereikbaar en afwezig ervaren ander en men reageert met frustratie en passiviteit 
(uitgeput voelen) . het onmenselijken gebeurt meestal op een sluipende manier maar soms ook 
haarscherp.  

 

WAAROM IS DIGITALISERING DAN ZO AANTREKKELIJK ? 

è Het is gemakkelijker 
è Hoofdreden : onzekerheid en angst, men moet zich geen vragen stellen of die er goed uitziet en 

wat de ander van hem vindt. De ander is letterlijk op afstand maar toch bereikbaar. 
è  Het gevoel van controle is groter : je kan meer beslissen wat je laat zien.  

 
ð Met deze gegevens keren we weer terug op het “geatomiseerd subject” van hannah Arendt     

=  de mechanisering van de wereld zorgt dat de mens het contact met zijn omgeving verliest.   
= het elementaire bestandsdeel van de totalitaire staat  

MECHANISTISCHE IDEOLOGIE 

Men wilde de werkelijkheid aanpassen aan haar theoretische fictie. Hun doel was om de natuur en 
wereld te optimaliseren. Dit gaat veel verder dan gewoon artificiële producten. Zoals : 

è Sommige zeggen dat maandstonden overbodig zijn en dat ze kunstmatige hormonen willen 
maken die ervoor zouden zorgen dat het de vrouwelijke cyclus uitschakelt.  

è De Bottling room : Nog een stap verder is dan dat men de baarmoeder wilt vervangen door 
baby’s te baren in een artificiële baarmoeder. Enigste dat men probleem hiervoor nog is dat de 
moederstem vervangen wordt door een monotone herhaling van conditionerende 
boodschappen. Het fenomeen van de moederstem zal niet meer terug te vinden zijn maar de 
baby zal wel ‘sociaal aangepast’ zijn. De voordelen van dit concept zijn gering.  

Het leven laat zich enkel met metafoor en poëzie verdedigen en die klinken gewoonlijk minder luid 
dan het dreunen van de mechanistische argumenten.  

De instituten die zich graag bezighouden met de ideale maatschappij van de toekomst zoals World 
economic forum. Zij gaan ervan uit dat we naar een digikosmos evolueren.  

= een ‘samenleving’ waarin het menselijk leven zich grotendeels online afspeelt.  

De milieubeweging gaat hierin voor een groot deel mee want men wilt de natuur redden en zouden 
daarvoor dus de mens isoleren ervan. Het ideale leven wordt grotendeels binnen aan een infuus 
doorgebracht.  
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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. 
Dus een strikt technologisch gecontroleerde internet of bodies  

è Het lichaam zou moeten worden verzadigd met microchips en gemonitord via een krachtig 
internet.  

è Men kan hiermee de criminaliteit en ongewenste intimiteiten mee bestrijden. 
è Genetische correctie en preventieve geneeskunde zou mogelijk zijn.  
è Elon Musk zei zelf een soort chip te maken die ervoor zal zorgen dat iedereen vloeiend één taal 

zou kunnen spreken.  
è Men zou ook de weersomstandigheden willen bestrijden en dus de opwarming tegengaan. Dit 

adhv spiegels.  

Het geraliseerde gemak komt wel atijd tegen prijs en dat wordt pas duidelijk wanneer het te laat is. : bv 
de fluorverbindingen in antibakaanlagen van pannen, …  

Hoe groter de impact van de mechanistische wetenschap op de wereld, hoe meer ook duidelijk wordt 
dat er problemen gecreeërd worden waarvoor men nauwelijks een oplossing ziet. Bv : de plastic soep in 
de oceaan.  

 

WAAROM LAAT MEN ZICH DAN TOCH VERLEIDEN DOOR DE MECHANISTISCHE IDEOLOGIE ?  

è de gedachte dat de ongemakken van het leven kan wegnemen zonder zichzelf in vraag te 
moeten stellen.  

o Vb hiervan : de oorzaak van een ziekte en lijden wordt typisch herleidt tot een 
mechanische ‘fout’in het lichaam of een externe entiteit zoals een bacterie of virus. De 
oorzaak wordt in één punt gelokaliseerd ; als iets dat beheersbaar en manipuleerbaar 
is zonder dat de mens zichzelf als mens in vraag moet stellen 

è Essentie : terwijl de praktische toepassingen van de mechanistische wetenschap het leven 
gemakkelijker maken, ontglipt de essentie van het leven ons steeds meer. Dat proces speelt 
zich grotendeels onder de oppervlakte van het bewustzijn af, maar de sterke toename van het 
psychisch lijden is een niet mis te verstaan teken boven de oppervlakte.  

è De bevolking van tijdens de verlichting klampte zich vast aan een utopisch 
vooruitgangsoptimisme. Omwille van de klassen die gingen weggenomen worden, zinverlening 
viel weg door de industrialisering, religieuze denkkaders vielen weg, ... Men moest gaan 
geloven in het kunstmatig gecreeërd mechanistisch-wetenschappelijk paradijs want het 
hiernamaals viel weg.  

Het is op dit niveau dat Hannah Arendt de grondstroom van totalitarisme situeert : een naïef geloof dat 
men vanuit een wetenschappelijke theorie een ideale mens en maatschappij kan voortbrengen.  

Voorbeelden : 

è Op eugenetica en sociaal darwinisme gebasseerde nazistisch idee om ras-zuivere supermens te 
creeëren  

è Historisch-materialisme gebasseerde stalinitische ideaal van de proletarische maatschappij  

Klinken absurde ideeën maar ze kunnen effectief werken. 
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WAAROM ZOUDEN WE EUGENTICA NIET VOLGEN ? 

Eugenetica als maatschappelijke startegie kan je verwerpen op puur menselijke-ethische gronden, 
maar we moeten dit ook op rationele basis kunnen doen. Op rationeel vlak leidt eugentica lokaal tot 
bestrijding van ongewenste karakteristieken, soms tot gewenste resultaten. Maar globaal brengt ze 
meer nadelen dan voordelen.  

Hannah Arendt stelt : “totalitarisme is uiteindelijjk gewoon het logische verlengstuk van de 
veralgemeende obsessie met wetenschap, het geloof in een artificieel gecreeërd paradijs 
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1.4 Het (on)meetbare universum 

Kernvraag van dit hoofdstuk : Hoe komt de mechanistische ideologie aan haar kennis ? 

“Het universum is een machine en zijn onderdelen kunnen gemeten worden” 

= een basis veronderstelling van de mechanistische ideologie  

Meten en becijferen vormt de basis van haar manier van kennen. Dit epistemologische uitgangspunt 
heeft gevolgen op het ideaalbeeld van de maatschappij dat hoort bij deze ideologie. Het komt erop 
neer dat de maatschappij geleid wordt door experts-technocraten die op basis van een objectieve 
cijfermatige informatie beslissingen gaan nemen.  

Tot nu toe werd de maatschappij niet echt geleid op basis van cijfers, maar op basis van verhalen, eerst 
mythische en toen religieuze en vervolgens politieke.  De mechanistische ideologie is hier tegen want 
verhalen zijn irrationeel en subjectief van aard. Woorden hebben geen vaste rationale betekenis.En 
zonder rationele basis slaat de mens op drift volgens deze ideologie. Want kijk maar naar vroeger waar 
men weduwen verdonken in India of de verbrande heksen in Europa, de woorden zorgden voor 
gruwelijke machtsmisbruik en gevolgen.  

Met corona komt de mechanistische ideologie hun maatschappij plots heel dichtbij. Het is een 
geprivileerde casus om het vertrouwen op metingen en cijfers aan een kritische analyse te 
onderwerpen. Dus in dat opzicht is corona een window of opportunity : de angst voor het virus 
creeërden een draagvlak om een maatschappij te realiseren waarin beslissingen genomen worden op 
basis van cijfers. Nu gaat het nog om simpele cijfers : aantal besmettingen, doden, ziekenhuisopnames. 
Maar later zal dat evalueren tot zo goed als elk aspect van het lichamelijk functioneren die men in 
kaart zal willen brengen.  

Visie mechanistische ideologie :  

è Cijfers = objectiviteit = rationaliteit = correctheid = minimaliseren van lijden 

Zijn metingen effectief zo correct als hun ideologie zegt ?  

NEEN 

Metingen zijn relatief en afhankelijk van een reeks subjectieve keuzes die degene maakt die opmeet, 
zoals de keuze voor een bepaalde meeteenheid.  

è Josef Mandelbrot heeft dit aangetoond door de lengte van de kust van groot-brittanië op te 
meten.  

Maar ook al zouden de metingen juist zijn, is er nog steeds de interpretatie waar er veel fouten in 
gebeuren. Een goed voorbeeld hiervoor is het Simpsons paradox waar men onderzoek deed naar de 
doodstraf bij blanke vs zwarte daders in Florida. Uit de ene resultatentabel bleek dat er meer blanken 
dan zwarten de doodstraf krijgen, maar als men dan grondiger keek en ook keek naar de verhoudingen 
zag men dat 12,6% de doodstraf kregen bij de blanken, en bij zwarte mensen was dit 23,3% !  

Cijfers hebben een uniek psychologisch effect. Ze creeëren een quasi onweerstaanbare illusie van 
objectiviteit. Die ook nog eens versterkt wordt als cijfers worden voorgesteld aan de hand van 
grafieken. Op het eerste zicht lijken cijfers enkel trouw aan feiten, maar bij nader toezien voegen ze 
zich naar elk verhaal, maar mensen kunnen meestal niet verder kijken dan het eerste zicht. 
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De validiteit van coronacrisis 

We hebben al geleerd over de replicatiecrisis in 2005 die eigenlijk nooit opgelost is geraakt. Nog steeds 
kampen we met een massa aan fouten, slordigheden, geforceerde besluitvorming en fraude.  

De coronacrisis is in zekere zin eigenlijk een verderzetting van deze crisis. Maar deze keer speelt het zich 
af open en bloot voor de publieke ruimte. De bevolking observeert zelf hoe wetenschappers en 
resultaten elkaar tegenspreken. Ook werden enkele resultaten in vraag gesteld zoals : 

è Resultaten van de PCR-testen  
è De cijfers omtrent het aantal ziekenhuisopnames 
è De cijfers omtrent het aantal doden zoals de coronasterfgevallen in rusthuizen.  

Deze cijfers zijn dus geen objectieve gegevens, ze worden geconstrueerd op basis van een aantal 
subjectieve aannames en afspraken. En afhankelijk van deze afspraken verschillen de cijfers 
gemakkelijk met een factor van 15 of zelfs 20. Tussen al deze subjectiviteit en verschillende resultaten 
zagen de mensen enkel de resultaten die men wou zien onbewust of bewust.  

De cijfers van het dominant coronaverhaal hebben de neiging om de gevaarlijkheid van corona te 
overschatten. En dit zien we ook vaak terug in epidemiologische modellen die op het dominante 
verhaal gebasseerd zijn.  

è Zie de studies van Imperial college in Londen : die alles veel te hard overschat hadden 
o Zie Zweden die 80 000 doden ging hebben volgens hun maar er effectief 6000 had.  

Men zou verwachten dat het publieke verhaal en maatregelen zou aangepast worden als men dit 
ontdekt maar neen er veranderde niks.  

Ook heeft deze beperkte validiteit directe consequenties voor de andere epidemiologische statistieken. 
Als die basiscijfers met een factor 20 variëren, dan variëren de erop gebasseerde statistieken met 
dezelfde factor mee . Met andere woorden : het epidemiologische-statistisch discours klinkt 
gesofisticeerden oogt indrukwekkend met zijn acroniemen, berekeningen, mathematische 
berekeningen van het verloop van de pandemie, maar het is vooral een mooie demonstratie van 
schijnexactheid en pseudo-objectiviteit. 

Natuurlijk zijn er ook zaken waaraan men niet kan twijfelen dat het virus effectief gevaarlijk is. Zoals : 

è De overbelasting van de ziekenhuizen : maar er zijn hier meerdere oorzaken van zoals een 
slecht beleid die gewoon niet genoeg bedden voorziet. En door dus een samenkomst van 
oorzaken en corona zorgt dit voor een overbelasting. 

è De zware longsymptomen: die zijn reeël, maar zijn ze ook ergen dan die bij een simpele griep ?  
è De oversterfte : de cijfers zijn subjectief maar op het einde van de rit kunnen we gewoon 

nagaan of er gedurende de periode meer sterfte was dan in andere perioden. Oversterfte is 
niet noodzakelijk een indicator van de mortaliteit van het virus. Ze kan ook een gevolg zijn van 
de collaterale schade van de maatregelen of zelfs van de behandelingen.  

Ook bij vaccinatiecampagnes ging men vaccins gaan toedienen die maar beperkt onderzocht waren in 
vergelijking met andere vaccins. En ook hier zie je dat er veel vragen onstaan omtrent de effectiviteit 
ervan en de bijwerkingen. Uit het cijfermateriaal kan je zien wat je wil zowel negatief als positief. In de 
media zie je niks passeren van onderzoeken waaruit blijkt dat men bijwerkingen heeft gevonden bij 
zwangere vrouwen. Dit is omdat de dominante visie aan de macht staat in de media. Verhalen maken 
de cijfers en niet omgekeerd.  
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Een ander gebrek van de cijfermatige benadering in corona is het niet in beeld brengen van de 
nevenschade van de maatregelen.  

Bv : zelfmoord, uitstellingen van behandelingen, toegenomen hongersnood, ontwrichting economie,… 

Dit is onder andere veroorzaakt door de mathematische modellen die deze nevenschade niet betrokken 
in hun modellen. We zien hier niet enkel de limieten van het experts-en specialistenmodel, we stuiten 
ook op een uiterst merkwaardige psychische blindheid. Niemand stelt zich dus de vraag of de remedie 
niet meer schade veroorzaakt dan de kwaal ? Dit komt door massavorming, maar dit zien we 
uitgebreid in hoofdstuk 6.  Ook ging er weinig aandacht naar de effectiviteit van de maatregelen. En als 
er aandacht naar ging stelde men vast dat de interpretatie van cijfers niet evident is.  

Bv :  de cijfers van Zweden, deze waren zeer goed ondanks de weinige maatregelen, maar als men dit 
dan vergeleek met noorse buurlanden was het dan weer slechter en zij hadden wel meer maatregelen 
dus schreef men de betere resultaten van zweden gewoon naar externe factoren toe zoals 
dunbevolktheid of een beter klimaat. Maar als een land met veel maatregelen goed scoort schrijft men 
dit dan toe aan de maatregelen en omgekeerd. Hoe het ook uitdraait, binnen het dominante verhaal 
heeft het dominante verhaal altijd gelijk. Wetenschappelijke studies leiden tot de meest tegenstrijdige 
conclusies.  

De duitse filosoof HEISENBERG kreeg nog de nobelprijs voor zijn onzekerheidprincipe :  

“het is geen kwestie dat we nu nog niet zeker zijn, het punt is dat we nooit zeker kunnen zijn” 

Maar de mens wil zekerheid dus blijft men eindeloos naar de cijfers staren en nieuwe zoeken. Want het 
zijn de onuitgesproken spanningen, angsten en meningsverschillen op ideologisch niveau die ervoor 
zorgen dat de cijfers niet tot rust komen en de maatschappij zich er rond polariseert.  

Het ontstaan van verhalen 

Die verhalen worden geconstrueerd door hulpverleners, politiekers, academici,… Sommigen doen 
oprecht hun best en willen ons helpen terwijl sommigen onder druk staan en genoodzaakt zijn om te 
presteren. Soms ook door wetenschappers die hun onwetendheid proberen te verbergen of leiders die 
de weg kwijt zijn, … 

De subjectiviteit is zodanig sterk dat zelfs wetenschappers wiens beroep is om objectief te blijven vallen 
ten volle voor de subjectiviteit. Dit zie je bv in de psychotherapieonderzoek : zo gaat een 
psychoanalyticus zeggen dat de psychoanalyse het beste is, een gedragstherapeut gaat dan weer 
zeggen dat gedragstherapie het beste is, … Je ziet dit fenomeen op diverse domeinen.  

ð  Het allegiance effect = het effect van loyaliteit van de onderzoeker aan een bepaalde theorie.  

Interessant bij dit effect is dat dit zich manifesteert zoder dat de wetenschappers dit zelf door hebben. 
Dit zorgt voor een groot probleem want de volledige wetenschappelijke methode heeft precies als 
bedoeling om op een objectieve manier te oordelen en subjectieve voorkeuren buitenspel te laten.  

Hoe wordt dit eigenlijk veroorzaakt ? : als onderzoeker is er geen éénduidig proces, maar je moet ook 
beslissingen nemen over hoe of wat je ga doen en dit zorgt ervoor dat je toch onbewust een voorkeur 
uitwerkt in het onderzoek en dus niet meer compleet objectief handelt.  
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Het geloof in objectiviteit en de mechanistische ideologie                                                               

Het fanatieke geloof in objectiviteit is iets typisch voor deze ideologie, maar het is ook gevaarlijk. Er 
ontstaat een soort wederzijdse versterking tussen subjectieve vooroordelen en cijfers : hoe sterker de 
vooroordelen hoe meer men die cijfers selecteert en de vooroordelen bevestigt. Uiteindelijk reageert 
men dan zeer disproportioneel met alle gevolgen van dien. En we mogen daar nog aan toevoegen op 
politiek vlak : de opkomst van de totalitaire staat.  
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1.5 Het verlangen naar een meester 

Dit hoofdstuk gaat over de mens bevrijden van zijn angsten en onzekerheden en van morele geboden 
en verboden.  

VERLOOP :  

1) Het religieuze discours zorgde jarenlang voor een irrationele angst in de mens tegenover de hel 
en verdoemenis. Alles werd verklaard door de visie dat God je strafte of dat het een zonde was 
wat je deed. Het samenleven werd gestuurd door sterke verboden en geboden.  
 

2) Vanaf de 17e eeuw richtte de mens zich eindelijk op het gezond verstand. De angst die 
gekweekt was door het religieuze discours werd volledig verklaard en men zag er geen nut 
meer in om dit sociaal contract die opgelegd was te aanvaarden. Men begon alles te 
onderzoeken en kwam tot de conclusie dat de menselijke conditie niet moest aanvaard 
worden, maar verbeterd worden.  
 

3) Gedurende een drietal eeuwen heerste er een energiek optimisme. Men zou al het ziekte en 
lijden die er is aangenamer maken. Men had geen geboden en verboden nodig om alles in 
goeie baantjes te leiden. Vrije meningsuiting werd een basisrecht, onderwijs werd algemeen 
toegankelijk, juridische bijstand werd een recht voor iedereen, de plicht tot trouwen en 
kinderen krijgen viel weg. Seksualiteit was geen zonde meer.  
 

4) Maar dit leidde uiteindelijk tot een ommekeer, de idealisering van het menselijke verstand 
leidde uiteindelijk eerder tot een versterking van de angst voor ziekte en lijden. Relaties werden 
steeds meer beïnvloedt door onzekerheid en verwarring. De oude geboden en verboden 
werden eigenlijk vervangen door een wirwar aan nieuwe regeltjes en een nieuwe hyperstrenge 
moraal.  

HOE KUNNEN WE DIT  PSYCHOLOGISCH VERKLAREN ?   

è Hoe goed de kennis ook werd van de mechanistische aspecten van het lichaam en hoeveel geld 
er ook werd uitgegeven aan de gezondheidszorg, de angst voor ziekte en lijden verdween niet. 
Dit zie je zeer duidelijk in de media afgelopen jaren, men ziet en vindt overal wel iets van 
gevaren in.  
 

è Lijden is niet aangenaam, maar het is wel zo dat er al tijden zijn geweest waar men minder 
bang ervoor was. Zoals in de 17e eeuw toen men nog mensen op de brandstapel smeten.  
 

è Het is niet alleen de gedachte aan fysiek lijden die toenam, maar de mens begon in het 
algemeen ook minder risico’s te nemen of te verdragen. Dit kan je terugzien in het aantal 
soorten verzekeringen die erbij zijn gekomen de afgelopen jaren of aan alle soorten medische 
ingrepen die de dag van vandaag al gedaan worden om het zogenaamde lijden weg te nemen. 
De preventieve geneeskunde dreigt het menselijk leven te steriel en onmenselijk te maken. Zie 
de corona aanpak z’n gevolgen: het krampachtig vermijden van elk gevaar is paradoxaal zelf 
zeer gevaarlijk geworden.  
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è Ook de vrijheden en rechten van het individu worden er zwaar door aangetast. WAR ON 

TERROR  is hier een voorbeeld van. Begin 21e eeuw wou men streven naar een maatschappij die 
alle gevaarlijke elementen isoleert en controleert.Dus werden er steeds meer gevaarlijke 
groepen opgesloten in 19e ging het slechts over criminelen, psychiatrische patiënten en 
prostituees. Maar in de 21e eeuw ging dit over alles en iedereen.  

 

Narcisme en regeldrang  

Dit zijn twee fenomen die ontstaan zijn door de stijging van de angst en onzekerheid in de 
maatschappij.  Om te verbanden te begrijpen moeten we eerst gaan kijken naar de 
(ontwikkelings)psychologie.  

1) Het verband tussen tussen menselijke onzekerheid en narcisme. 

In de eerste levensmaanden moet een baby nog de symbiotische maar ook chaotische ervaringsgroep 
mentaal greep in krijgen om datgene wat de kern van z’n bestaan uitmaakt. Het moet via interacties 
met de moederfiguur uitmaken wat het moet doen om zich van haar zorg en nabijheid te verzekeren. In 
vergelijking met dieren is het communicatiesysteem van de mens vol met onduidelijkheden, 
misverstanden en twijfel. Dit komt doordat de tekens/symbolen afhankelijk zijn van de context die naar 
een oneindig aantal dingen verwijzen. Bv : de klankgreep zon kan je hebben in de context van 
zonneschijn, maar ook in de context van zonderling wat een compleet andere betekenis en context is. 
Men heeft dus meerdere woorden nodig om de betekenis van woorden te duiden. Er ontbreekt altijd 
een woord om te betekenis van woorden definitief vast te leggen. Taal als rationaal systeem heeft dus 
een intrinsiek en onophefbaar tekort.  

Dus de mens kan zijn boodschap nooit eenduidig overbrengen en de ander kan er nooit de definitieve 
betekenis van bepalen. En de mens kent ook zijn eigen boodschap niet. Simpelweg omdat zijn interne 
mentale systeem ook met woorden werkt en er dus ook op dat niveau altijd een woord ontbreekt. In 
tegenstelling tot dieren wordt de mens voortdurend gekweld door een tekort aan weten.  

De centrale vragen in een mensenleven deze die betrekking hebben op zijn positie in het verlangen van 
de Ander, krijgen daardoor nooit een definitief antwoord.  

HENRI WALLON noteerde : dat je al op het gelaat van een kind die de moeder imiteert al een subtiel 
sentiment van vraag op zijn gelaat te zien is. Alsof het zelfs al in het prilste stadium van zijn bestaan al 
geconfronteerd wordt met iets dat ontbreekt in de vormentaal van de Ander. 

Dit alles verlaart al één fenomeen die zich in de ontwikkeling van een kind voordoen. Rond de 6à9 
maanden herkent een baby zichzelf in de spiegel typisch terwijl de moeder het spiegelbeeld aanwijst. 
Dit is niet iets uniek ook andere diersoorten kunnen dit, maar de herkenning van een mensenkind aan 
een voortdurende spanning ten gevolge van de eeuwige ongrijpbaarheid van de symbolenwereld, 
waarin het vanaf z’n eerste momenten ondergedompeld in was is wel uniek.   

De vraag wat wilt mijn moeder van me ? Valt in één klap weg als het daar voor zijn ogen in al z’n 
concreetheid een beeld in de spiegel ziet waarmee het samenvalt en dat met enthousiasme door de 
moeder wordt aangewezen. Dat beeld zegt hem in één klap wie het is en moet zijn om het object van 
het verlangen van de moeder te kunnen zijn. Het biedt een antwoord dat taal nooit kan bieden. Ik ben 
het voor de Ander. = het archetype van de narcistische ervaring 
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è Mensen proberen deze ervaring op latere leeftijd ook terug te zoeken, maar dit eist ook z’n tol. 
Om het onderliggende zekerheid te vermijden moet het een agressieve rivaliserende strijd 
aangaan met elke ander waar de aandacht van de moeder of een later liefdesobject ook naar 
uitgaat. Hoe meer men dus het onzekerheid wilt wegnemen adhv het spiegelbeeld, hoe meer 
men anderen moet kleineren en kwetsen en hoe meer men dus inboet aan menselijkheid.  
 

è Als de ontmenselijking toeneemt dan gaat het inlevingsvermogen afnemen.  
 

è Bij overmatig narcisme wordt de mentaal-visuele grens tussen subject en Ander zo dik en 
geprononceerd, dat het subject, letterlijk, mentaal opgesloten raakt in dat zelfbeeld.   
 

è Overmatige investering in het spiegelbeeld is dus een overcompensatie voor de onzekerheid die 
de menselijke taal opwekt in de intermenselijke verhoudingen. Maar die oplossing slechts een 
schijnoplossing.  

o Het leidt niet alleen tot isolement en destructie van de ander, maar ook in 
zelfdestructie : alle energie wordt wordt geabsorbeerd door het uiterlijk en zuigt de 
energie weg uit de binnenkant van het systeel die dan leidt tot een gevoel van leegte.  
 

è Narcisme + onzekerheid = steeds meer gaan inzetten op imaginair visuele schijnoplossingen 
om de onophefbare onzekerheden op het vlak van intermenselijke verhoudingen toch te 
trachten opheffen. (selfies, interieur zoals uit de boekjes, kapsels die men ziet van een bekende 
nadoen, …)  

 

2) Regeldrang en onzekerheid  

Ook dit is te verklaren adhv (ontwikkelings)psychologie. 

Vanaf het moment dat woorden betekenis krijgen voor het kind, zal het kind zich obsessief bezig 
houden met het proberen begrijpen van woorden die de Ander gebruikt om zijn verlangen kenbaar te 
maken. Het kind wil gewoon de regels kennen die het moet volgen om graag gezien te worden. En dit 
leidt vaak tot een regeldrang, hoe goed een regel ook bepaald wordt, blijft hij nog te onduidelijk en 
ontstaat er altijd behoefte aan bijkomende bepalingen van de regels.  

Rond de leeftijd van 3 jaar komt het kind in de waarom-fase. Dit omdat het kind de ouder als een 
alwetende meester ziet. Als de ouder het niet weet dan kan het kind het ook niet te weten komen, dit is 
het punt waarop het kind geconfronteerd wordt met de menselijke oeronzekerheid en overvallen wordt 
door de menselijke oerangst : achtergelaten worden door de Anderof niet graag gezien worden. 

Het kind z’n pogingen om eenduidige regels vast te stellen zullen onvermijdelijk mislukken. Dat volgt 
direct uit het gegeven dat woorden nooit volledige zekerheid kunnen bieden. Uiteindelijk zullen 
kinderen verlost geraken van hun regeldrang en het gaan aanvaarden dat het definitieve antwoord op 
de vraag naar het verlangen niet bestaat. 

è Op maatschappelijk vlak : 
o Ook hier zie je dat men oneindig veel regeltjes heeft. Aan de ene kant worden die 

regels opgelegd door de overheid, maar aan de andere kant is er ook vraag naar meer 
en meer regels (naar een hyperstreng moraal) vanuit de bevolking zelf. Net als 
narcisme is dit eigenlijk een poging om de sterke toename aan angst en onzekerheid in 
de menselijke verhoudingen te doen afnemen. 
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Sinds het begin van de verlichtingssamenleving rijst er een nieuw moraal op die zich in een aantal 
opzichten strenger, wispelturiger, irrationeler en hypocrieter betoont dan de religieuze moraal waar de 
verlichting de mens nog wilde van verlossen. Met de opkomst van de woke cultuur viel de maatschappij 
ten prooi aan impliciete en expliciete regelgeving die elk detail van de menselijke uitwisseling delicaat 
maakte.Voorbeelden : 

è Studentendopen krijgen strengere regels 
è Wet om legaal seks te kunnen hebben in Zweden 
è Geen schilderijen meer met naakte figuren op social media 
è Black lives matter beweging 
è Klimaatbeweging : nieuwe soort van criminaliteit ontstaan bv houtkachels branden  

o Dit was eerst een dissidente stem, maar de wending naar het ecomodernisme heeft 
ervoor gezorgd dat ze zich invoegden als dominante, mechanistische ideologie. 

è Openbaar verkeer : verkeersborden voor alles, ticketje hebben voor alles zoals de trein het 
toilet,… 

è Corona : pijlen waar je moet lopen, alle maatregelen, … 

De wirwar aan regels hangt bovendien ook af van locatie tot locatie. Zo kunnen burgemeesters zelf 
vaak beslissen wat ze wel of niet doen. De regels wisselen ook doorheen de tijd. Zoals bij onweer, 
terrorisme en virussen kan men van code geel naar groen naar rood gaan. De regels worden op een 
bepaald moment zo detaillistisch dat men er ofwel kwaad van wordt ofwel van in de lach schiet. 

De problemen die men vaak wil aanpakken adhv regeltjes zijn ook effectief aanwezige problemen, 
maar vaak is het zo dat de regels niet legitiem zijn en in veel opzichten excessief, inconsistent en 
contraproductief. Zo kunnen grenzen soms gaan vervagen tussen regeltjes ga je bv niet meer durven 
praten over huidskleuren omdat je anders het gevoel hebt dat je rasistisch bent. Deze repressieve aard 
van de nieuwe moraal zorgt, volgens een gekend Freudiaans schema, voor heet verheftigde terugkeer 
van het verdrongene : zo is er tussen 2015-2020 een verdubbeling aan seksistisch taalgebruik op de 
sociale media. 

Het nieuwe moraal wordt steeds agressiever afgedwongen door de overheid als door de bevolking zelf. 
Aan een heel snel tempo neemt de vrije meningsuiting af , persvrijheid, artistieke vrijheid en 
zelfbeschikkingsrecht. 

 

VERSCHIL TUSSEN VROEGER EN NU ? 

Waren er vroeger echt minder regels ?  

Het vergelijken van religieuze, primitieve en moderne regelsystemen is te veel om uit te leggen, maar er 
zijn zeker verschillen :  

è Zowel religieuze als primitieve regelsystemen waren bv over het algemeen categoriek en dus 
ook duidelijker + ze waren ook stabiel.Terwijl nu is het onstabiel, komen er steeds veel bij en is 
het niet meer duidelijk.  

EVOLUTIE  

Men zag hoe regeldrang opkwam via de steeds meer bureaucratische bestuursvormen. Al deze 
staatsystemen werden gekenmerkt door steeds complexere en steeds absurder wordende regelgeving. 
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Ook kon men het aflezen aan de enorme toename van administratieve jobs doorheen de 19e -20e eeuw. 
Op vele domeinen zag men administratieve taken ontstaan of bijkomen.  

Regeldrang en psychische problemen 

De tegenstrijdigheid en onduidelijkheid van de regels zorgen voor een neurotische-hond-van-Pavlov-
effect en het excessieve karakter ervan neemt de voldoening, de spontaniteit en de vreugde weg uit het 
leven. Al die regeltjes zorgen ervoor dat men minder subjectieve keuzes en vrijheid heeft. Je merkt niet 
dat je erdoor belast wordt, maar als ze plots wegvallen overkomt je een gevoel van rust.  

Telkens wanneer de regels strenger worden, verdwijnt er ruimte voor ons bestaan als subject en 
worden we versmacht.Zo ontstaat er een viscieuze cirkel om het ongemak en frustratie in de sociale 
ruimte in te dijken,maken we steeds meer regels, protocollen en procedures. Vervolgens zorgen al die 
regels weer voor meer ongemak en frustratie, enzovoort.  

Zo stijgen de zelfmoordpogingen en is deze versmachtende regeldrang maatschappij in feite een 
euthanasiemachine. 

Regeldrang zoals hij verschijnt in bureaucratische bestuurssystemen, probeert sociale interacties 
rationeel en logisch te maken door ze vast te zetten in vaste vormen. Zo is een ideale bureaucraat 
identiek aan een computer. Men houdt zich dus strikt aan de logica van zijn systeem zonder zich te 
laten afleiden door de eigenheid van de mensen die hij helpt. Juist daardoor wekt een bureaucratisch 
systeem frustratie op net zoals bij een computer.In dat opzicht lijkt de computer op de ideale totalitaire 
leider: de leider die rücksichtlos zijn logica oplegt aan de bevolking.  

Conclusie 

Narcisme en regeldrang zijn dus schijnoplossingen voor de onzekerheid en de angst die de taal in de 
menselijke verhoudingen introduceert. Ze leiden tot sociale isolement en zijn uiteindelijk zelfdestructief. 
Maar er bestaan ook echte oplossingen. Daar zullen we nu op in gaan. 

Echte oplossingen  

In de waarom-fase van het kind zal de ouder uiteindelijk toch z’n beperktheid in kennis moeten 
toegeven. Het is in die fase dat er een einde komt aan de veronderstelling dat de ouder een alwetend 
en almachtig persoon is. Dit is na de herkenning van het zelfbeeld in de spiegel, de tweede grote 
revolutie in de psychologische ontwikkeling. Op dit punt zijn er 2 mogelijke reacties van het kind : angst 
of creativiteit. Dus ofwel klampt het kind zich vast uit angst aan regeldrang en narcisme, of het kind 
creeërt zelf eigenheid en persoonlijkheid.  

Aan de ene kant moet het kind creatief zijn, maar aan de andere kant spelen de ouders nog steeds een 
cruciale rol in dit proces.De ouders hebben 2 manieren : ofwel bieden ze bevestiging en ondersteuning 
aan het kind z’n pogingen. Of ze kunnen op openlijke of meer verborgen manieren hun status van 
alwetendheid proberen te behouden en zelf de keuzes blijven maken voor het kind.  

Een ontwikkeling heeft niet de bedoeling om volledig juist te verlopen. Het kind zal verlangen naar 
verhalen omtrent ouders en grootouders, verhalen die in hun dichtung und wahrheit, het kind een basis 
geven voor zijn identiteit en principes verschaffen omtrent hoe ze zich kunnen gedragen. Die principes 
onderscheiden zich psychologisch radicaal van de starre regels die het daarvoor hanteerde : het zijn die 
principes die kinderen verlost krijgen van de woekerende regeldrang. 
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De lossere hantering van woorden en taal, niet gericht op definitieve betekenisverlening, draagt het 
vermogen in zich om iets te laten resoneren van de ongrijpbare eigenheid van de context waarin een 
kind zich bevindt.  

De creatie van de eigenheid via de overgang van een logisch-rationeel naar creatief taalgebruik, is 
dus een derde mogelijke reactie op de fundamentele onzekerheid van de menselijke conditie. 

 

Hoe komt het dat de verlichtingstraditie tot meer angst en onzekerheid leidde en uiteindelijk ook tot 
een hyperstreng moraal ? 

Simpel, de verlichtingstraditie, de ideologie van de rede, was een poging om het leven in logica en 
theorieën te wringen. Alle fictie werd op de tweede plaats geplaatst = het volledige register van 
taalvormen die ervoor zorgt dat je met creatie en eigenheid kan reageren op de onzekerheid van het 
leven en die je ook gebruikt om te reageren met de Ander. 

Onzekerheid verzuurde tot angst en de enige psychologische middelen die er nog waren waren 
regeldrang en narcisme. En vooral de regeldrang is is hier belangrijk. Hoe meer men probeerde angst 
op te heffen met regeltjes, hoe meer men geconfronteerd werd met het falen van die oplossingspoging. 

De oneindige onzekerheid van woorden zorgt ervoor dat de mensen naar het tegenovergestelde zullen 
gaan verlangen van vrijheidsdrang, namelijk de absolute meester (de totalitaire leider) die beweert dat 
hij wel het laatste woord te heeft. Dit zorgt voor een andere blik op al de reeële probleme zoals BLM, 
MeToo, milieubewegingen. Namelijk dat ze niet voortkomen uit een dringende nood/hulp, maar nood 
aan een autoritaire instantie die richting geeft, die “de last van de vrijheid” en de daarbij horende 
onzekerheid van de schouders neemt. De overheid neemt deze rol gewillig in. En perkt langzaamaan 
onze keuzevrijheden in.  

De positie van de totalitaire leider is ultiem onmogelijk, simpelweg omdat ook hij onderworpen is aan 
de structuur van taal. Hij kan enkel doen alsof hij het laatste woord heeft. Uiteindelijk zal deze persoon 
vervallen in fouten en inconsistenties en uiteindelijk ook in regelrechte leugens en bedrog.  
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DEEL II : MASSAVORMING EN TOTALITARISME  

2.6 De opkomst van de massa 

 

Op het begin van de verlichting was de slogan nog ‘Durf denken!Heb de moed je van je eigen verstand 
te bedienen !” van Immanuel Kant. Na een anderalve eeuw zag men deze visie weggaan en veranderen 
in het blindelings volgen van de wetenschap hun verhalen zonder enige vorm van kritiscisme met als 
gevolg radicale zelfdestructie. Voorbeelden : 

è Duitsland : rassentheorie, de Führer = Nazisime 
è  Rusland : maatschappij zonder privébezit en proletariaat aan de macht en ook zuivering = 

Stalinisme  

Met Nazisisme en Stalinisme ontstond er in de eerste helft van de 20ste eeuw een volledig nieuwe 
staatsvorm = Totalitarisme  

Verschillen Totalitarisme met andere vormen : 

1. Vs democratieën : Eenpartijstructuur + minachting voor democratische principes 
2. Vs dictoriale : de structuur (interne organisatie) en dynamiek (procesmatige verloop)  

HANNAH ARENDT situeert de essentie van dit verschil op psychologisch vlak in haar boek origins of 
totalitarianism.  

2.1. Dictatoriaal = angst voor fysieke agressie ingeboezemt bij het volk vs Totalitarisme = gegrond 
in het maatschappelijk-psychologisch proces van massavorming. 

Hoe zitten de psychologische kenmerken in elkaar van een totalitaire staat en hoe komt het dat 
mensen bereid zijn om hun eigen belangen blind op te offeren voor het collectief, radicale intolerantie 
ten aanzien van dissidente stemmen, een paranoïde verklikkersmentaliteit die zorgt dat staatscontrole 
tot in het hart van het privéleven reikt ,… Dit is een zeer actueel thema, er zijn ook al heel wat tekenen 
van een nieuwe vorm totalitarisme.  

Namelijk technocratische totalitarisme = enorme toename aan intrusieve acties door 
veiligheidsdiensten, opmars van de surveillancemaatschappij, het meer en meer onder druk komen te 
staan van het recht op privacy, toename in burgers die elkaar verklikken via de overheid 
georganiseerde kanale, toenemende censurering en sanctionering van alternatieve stemmen vooral in 
de coronacrisis, het meer aftakelen van het draagvlak van de democratische principes, introductie van 
de QR-code en vaccinatieprogramma als voorwaarden om ergens binnen te geraken, …. 

De visie van Hannah arendt blijkt uit te komen : een nieuwe soort totlitarisme geleidt door droge 
bureaucraten en technocraten in plaats van ‘bendeleiders’ zoals Stalin en Hitler.  

In dit hoofdstuk bespreken we hoe vanuit een toestand met een sociaal verbrokkelende bevolking zich 
eensklaps terug tot een eenheid verbindt via het proces van massavorming.  
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Massavorming  

= Een specifiek soort groep met als onderscheidende kenmerk uniformisering van individuen. Iedereen 
wordt gelijkgesteld aan elkaar, men denkt samen en neigt ertoe zich met dezelfde ideaalbeelden te 
identificeren.  

Gustave Le Bon : “de individuele ziel in de massa wordt volledig overgenomen door de groepsziel” 

Ten tweede gaat het gepaard met quasi absoluut verlies van het rationele denkvermogen en het 
vermogen tot kritische afstandsname, ook bij mensen die normaal uiterst intelligent en tot 
gefundeerde kritiek in staat zijn. Men heeft ook de neiging om zich over te geven aan impulsen die 
onder normale omstandigheden als radicaal onetisch beschouwd worden.  

Er bestaan veel soorten van massavorming : van kleine tot grote, van gestructureerde tot non-
gestructureerd, … Ook is er massavorming in assisenjury’s, keer op keer blijkt dat jury’z in hun 
uiteindelijke oordeel nauwelijks of niet beïnvloed worden door de argumentatieve kwaliteiten van een 
pleidooi. Een advocaat die een perfect gefundeerde boodschap brengt zal. Nauwelijks effect hebben op 
de jury. Ze zijn uitsluitend gevoelig voor frequente herhaling van simpele emotionele boodschappen en 
indringende visuele beelden.  

Massa’s bestaan al sinds het begin van de mens, maar Le Bon merkte op dat vanaf de 19de eeuw de 
massa langzaam meer kracht begon te krijgen. Vanaf de verlichting werden massa’s steeds duurzamer 
en kregen ze ook meer impact op het beleid. Het was toen dat Le Bon waarschuwde dat de massa de 
maatschappij zou overnemen en er zo een nieuwe staatsvorm zou ontstaan. En dit kwam 30 jaar later 
effectief uit met de opkomst van de totalitaire staten in de twintigste eeuw.  

Waar kwam die versterking van massavorming vandaan ?  

è Logisch uitvloeisel van de effecten van rationalisering en de mechanisering van de wereld die 
we in de vorige hoofdstukken hebben besproken. Steeds meer mensen geraakten in een 
toestand van sociale geatomiseerdheid en zodra hun aantan een kritische grens overschrijdt, 
rijst er een proces van massavorming op.  

è Massavorming is een complex en dynamisch fenomeen dat je kunt vergelijken met de manier 
waarop convectiepatronen ontstaan in water of gas als het opgewarmd wordt. Zo begon het in 
de middeleeuwen met doorgaans lokale en kortstondige massavormingen en later was er dan 
het Nazisme wat al groter en duurzamer was, en uiteindelijk met de coronacrisis hebben we 
voor het eerst eenzelfde massadynamiek over heel de wereld en die ook voor lange periode er 
al is.  

DE 4 CONDITIES VAN GROOTSCHALIGE MASSAVORMING  

1) De veralgemeende eenzaamheid, het sociaal isolement en het gebrek aan handen in de 
bevolking.  

a. Er is zelfs sprake van een loneliness epidemic  
b. De mate van eenzaamheid is significant geassocieerd met het gebruik van sociale 

media en communicatietechnologie 
c. Het probleem is het grootst in geïndustrialiseerde landen 
d. Volgens Hannah Arendt is dit de meest centrale coniditie.  
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2) Gebrek aan zinverlening in het leven  
a. De mens, als sociaal wezen bij uitstek leeft voor een ander. Neem de band met de 

Ander weg en het leven wordt zinloos ervaren. We hebben gezien in een vorig 
hoofdstuk hoe onder andere de mechanisering hiervoor gezorgd heeft.  

b. Het mechanistische wereldbeeld had ook een directe impact die leidde tot zinloosheid : 
de machine van het universum, en de erin gegrepen kleinere mens-machine van het 
universum, draait zonder doel of zin. Men volgt gewoon puur de mechanische wetten 
en hebben anders nergens naar toe te gaan. Deze visie zorgt ervoor dat men een 
gevoel van zinloosheid ervaart.(herinner het fenomeen van de bullshitjobs)  
 

3) De aanwezigheid van veel vrij vlottende angst en psychisch onbehagen in de bevolking.  
a. Vrij vlottende angst = een vorm van angst die niet aan een voorstelling, dit in 

tegenstelling tot angst die wel aan een voorstelling is gebonden bv angst voor slangen, 
onweer, … Vrij vlottende angst is mentaal dus moeilijk beheersbaar en dreigt 
voortdurend om te slaan in paniek, wat wellicht de meest aversieve psychische 
toestand is voor de mens. Met dus als gevolg dat mensen zullen gaan zoeken voor een 
object waar ze het aan kunnen koppelen. 

b. We kunnen deze angst ook terug gaan linken aan de eerste 2 condities 
c. 1/5 mensen worden gediagnosticeerd met angststoornis over de wereld volgens het 

WHO rapport en de algemene vorm (dus ook niet vastgestelde) is natuurlijk nog hoger. 
Dit kan je zien het enorme verbruik vzn psychofarmaca (anti-depressiva), maar liefst 
300 miljoen dossisen per jaar worden er verkocht in België (11miljoen inwoners) 
 

4) Veel ongebonden frustratie en agressie  
a. Het verband tussen sociaal isolement en irriteerbaarheid is logisch en werd ook 

empirisch vastgelegd. Het toenemend rasistisch taalgebruik op sociale media is hier 
een voorbeeld van het toenemend aantal in frustraties en agressie in onze 
maatschappij. Men wil de agressie en frustraties uiten op het fysieke.  

b. Wat massavorming versnelt is niet echt de frustratie en agressie die effectief 
afgereageerd wordt, maar de onafgereageerde agressie dat aanwezig is in de 
bevolking. De agressie die nog op zoek is naar een object. 

Wat zorgt er nu juist voor dat die condities leiden tot massavorming ? 

è Het is een suggestie in de publieke ruimte. Als er onder de genoemde condities via de 
massamedia een een suggestief verhaal verspreid wordt dat een object van angst aanduidt en 
men een strategie heeft om met dat object van angst om te gaan, dan is er een grote kans dat 
alle vrij vlottende angst zich aan dat object koppelt en dat er een breed maatschappelijk 
draagvlak ontstaat om de strategie toe te passen om dat object van angst te controleren. 
Voordeel : 

o  psychologische winst, men kan hun angst aan iets koppelen en men zal er mee leren 
omgaan.  

o De uiteenvallende maatschappij vindt via de gemeenschappelijke strijd met “de vijand” 
een minimale samenhang, energie, rudimentaire zinsverlening terug. Men gaat het 
gevecht gaan zien als een missie  

o Alle onafgereageerde frustratie en agressie kan afgereageerd worden.  
Al deze voordelen zorgt voor een soort roes die de eigenlijke motievatie is om mee te gaan in 
het massavormende narratief. Ook op cognitief telt hetzelfde : “ wat men denkt doet er niet 
toe wat telt is dat men samen denkt”. 
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ESSENTIE MASSAVORMING 

Een maatschappij verzadigd van individualisme en rationalisme maakt plots de kanteling naar radicaal 
tegenovergestelde toestand, naar radicaal irrationeel collectivisme. De massa gelooft in het verhaal, 
niet omdat het juist is, maar wel omdat het een nieuw gevoel van verbondenheid creeërt. Degene die 
er niet in mee gaan krijgt het verwijt te horen ze aan burgerzin en solidariteit ontbreken.  

De strategie om om te gaan met de angst = een ritueel, en dit ritueel heeft als doel om de 
groepscohesie te versterken. Het heeft best geen praktisch nut, maar wel een individuele opoffering 
nodig. Vaak is het zelfs zo dat hoe absurder de opoffering voor het ritueel, hoe meer men erin zal 
volgen. Je zag dit ook bij de coronamaatregelen, men gaf zelfs soms toe dat sommige maatregelen 
geen nut hadden. Vaak is het ook zo dat de reden waarom men volgt niet rationeel gegrond is bv “ah ik 
heb het gezien op tv dus het zal wel waar zijn” => argumentum ad populum en het argumentum ad 
auctitoritatum (= schijnargumenten is voldoende om te aanvaarden)  

Illustratie : Asch’s experiment  

è Lijnstukken en zeggen welke evenlang is, maar er is een persoon die de verkeerde zegt en 
iedereen gaat erin mee waardoor de participant zich zal conformeren om bij de groep te horen.  

è Er zijn altijd 3 groepen in een massavroming : Je hebt degene die gewoon zullen 
volgen(getotaliseerde groep) , je hebt degene die effectief zullen twijfelen over hun eigen 
antwoord, en uiteindelijk de groep die niet volgt. 

è De groep die het meest opvalt zijn degene die opkomen voor hun eigen mening en niet volgen. 

Gustave Le Bon : “Massavorming is identiek aan hypnose” 

Het totalitaire systeem wordt net als hypnose ook geleid door een stem en adhv van propaganda en 
systematische indoctrinatie via de massamedia houdt men iedereen in hun greep. Men zorgt ervoor 
dat andere stemmen geëlimineerd worden en er enken nog naar hun geluisterd wordt. In vergelijking 
met dictatoren slaat het totalitarisme er wel in om grondiger te werk te gaan en ook in privésfeer 
ervoor te zorgen dat de alternatieve stem wordt gecensureerd (door bv de verklikkersmentaliteit).Ook 
doet men dit door sociale fragmentering en isolering teweeg te brengen. 

Totalitarsme zorgt ervoor dat men niet in grote groepen kan samenkomen en ze streven ervoor om alle 
sociale en familiale banden te verbreken en te vervangen door de enige toegelaten band : deze tussen 
het individu en het totalitaire systeem.  

Naast het rituele is ook vernauwing van het aandachtsveld een bijkomende factor. Die zorgt ervoor dat 
de gevolgde logica ronduit absurde kenmerken gaat vertonen. Zoals bij corona zie je dat men ging 
gaan vernauwen tot slachtoffers die vielen, men zag dat men enkel nog focuste op de corona gevallen 
en niet meer op bijkomende oorzaken zoals zelfmoord, neveneffecten vaccins,… Deze werden gewoon 
gezien als collateral damage. Maar ook deze zijn van belang voor cijfermatige onderzoeken. 
(Hoofdstuk4). Dit wordt ook emotioneel doorgetrokken, men gaat geen empathie meer gaan tonen 
voor de slachtoffers aan de maatregelen. Want zij vallen buiten de lichtcirkel zowel op cognitief als op 
emotioneel vlak. Maar deze tekort aan empathie is niet hetzelfde als egoïsme. Men negeert het 
gewoon door de “hypnose” volgen Le Bon. En ook door deze hypnose aanvaardt men met gemak de 
maatregelen die van hun plezier en vrijheid afneemt. 

Massavorming heeft niet alleen op cognitief en emotioneel vlak invloed, maar ook op de zintuigelijke 
perceptie. Zo is er soms sprake van collectieve hallucinaties. Een voorbeeld hiervan is Sint-gregorius op 
de stadswallen van Jeruzalem die door een volledige groep werd waargenomen. De impact van 
massavorming op het mentale functioneren van de mens is quasi ongelimiteerd. 
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Laatste kenmerk van massavorming : de massa is radicaal onverdraagzaam ten aanzien van andere 
meningen en heeft een sterke neiging tot autoritarisme. 

Degene die het er niet mee eens zijn met de massa zal gezien worden als :  

è Asociaal en onsolidair omdat ze weigeren te participeren in de verbondenheid die de 
massavorming creeërst  

è Volledig ongegrond omdat de kritische argumenten geen cognitief en emotioneel gewicht 
krijgen binnen de vernauwde aandachtscirkel van de massa 

è Uitermate aversief omdat ze dreigen de roes te doorbreken en op die manier terug te 
confronteren met de negatieve toestand die aan vooraf ging aan de massavorming 

è Buitengewoon frustrerend omdat ze het afreageren van de latente agressie dreigen te 
ontnemen. 

Autoritarisme en onverdraagzaamheid is voor Le Bon dan ook wezenskenmerken van massavorming. 
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2.7 De menners van de massa 

 

Massavorming vs klassieke hypnose : 

è Bij hypnose is enkel het bewustzijnsveld van de gehypnotiseerde vernauwd de hypnotiseur zelf 
is ‘wakker’. Bij massavorming is ook degene die het verhaal vertelt mentaal in de greep van het 
verhaal, vaak is het zelfs zo dat zijn bewustzijn nog meer vernauwd is dan dat van de massa.  

Twee soorten psychische houdingen in de massa : 

1) Blindelings vertrouwen : men gaat op in de massa 
2) Volledig wantrouwen : men ziet de massa als mensen die een kwaadaardig plan uitvoeren. 

MISVERSTANDEN IN DEZE PERSPECTIEVEN : 

ð Het zijn twee zeer extreme perspectieven die beiden dezelfde fout maken namelijk : ze schrijven 
aan de menners een te absoluut weten (en macht) toe. 

ð Ze zouden primair worden gedreven door geld of sadistisch genot. 
o Hannah Arendt : “totalitarisme was een ware demonstratie van de banaliteit van het 

kwaad” 

Men gaat dus eigenlijk op een fanatieke, blinde en genadeloze manier de totalitaire partijen en de 
leiders institutionaliseren en opleggen aan de maatschappij. Wat menners van de massa kenmerkt, is 
dus niet hun geldzucht of sadisme, maar wel hun morbide ideologische gedrevenheid : de realiteit moet 
en zal worden aangepast aan de ideologische fictie. Uiteindelijk leidt deze gedrevenheid tot mentale en 
emotionele blindheid die werkelijk verbluffende proporties aanneemt.  

Vb : Eichmann (een leidinggevende bij de holocaust) : bij het proces van deportatie naar de 
concentratiekampen, bleef hij zo overtuigt dat hij iets goed deed en het beste voor had met iedereen. 
Hij beschreef met fierheid dat hij de joden tot medewerking aan zijn ‘project’ had aangemoedigd. Hij 
vond het normaal dat de slachtoffers hun eigen ondergang praktisch regelden.  

De massamens weet in zekere zin misschien niet wat hij doet, maar dat betekent niet dat men het hem 
zomaar moet vergeven. Want ook onder “hypnose” heeft men nog steeds de mogelijkheid tot etische 
keuzes maken. Wie in massa misdaden pleegt, toont daarrmee vooral dat hij onder normale 
omstandigheden zich enkel om tactische en niet ethische redenen beheerst. Massavorming gaat het 
ethische besef niet wegnemen, maar wel dat ze het verbergen van het ontbreken ervan tijdelijk doet 
ophouden = verklaring voor de immoraliteit van de massa. 

Men zag ook dat toen men leiders uit het naziregime uit de massa haalden, dat ze onzeker werden en 
begonnen te twijfelen van de zaak die ze dienden waardoor het naziregime niet meer op hun kon 
vertrouwen. Ze werden dus eigenlijk wakker uit hun hypnose. Dit toont ook aan dat men niet enkel 
gehypnotiseerd is door de ideologie, maar ook door de massa.  

Circulaire causaliteit = de leiders hypnotiseert de massa en de massa hypnotiseren de leiders.  
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KENMERKEN VAN DE TOTALITAIRE LEIDER : 

è Zelf onder hypnose en blind. 
è Hij gelooft zelf niet in het discours die hij hanteert om de ideologie te promoten.  
è Hij rechtvaardigd z’n eigen manipulatie, liegen en bedriegen om z’n ideologie te realiseren.  

o Bv : cijfers en statistieken manipuleren 
o Na verloop van tijd doen ze geen moeite meer om hun manipulatieve karakter te 

verbergen. 
o Massa vergeeft dit telkens : “ze doen het voor ons welzijn” 

LE BON : “de menners van de massa worden zelf ook gemend, met name door de ideologie waarin ze 
fanatiek geloven” 

Het anti-utilitaristische karakter blijkt ook uit de onverschrokkenheid waarmee totalitaire regimes hun 
eigen economie kapot maken. Van de arbeidskampen zou men bv kunnen denken dat ze gericht waren 
op goedkopearbeid en rendement, maar dit was niet het geval. Ze waren zo georganiseerd dat ze 
helemaal niets opbrachten. Deze kampen waren vooral experimenteel waar een elite leerde hoe ze een 
bevolking konden onderwerpen aan hun ideologie. Experimenteren op mensen is de prototypische 
activiteit van totalitarisme, het is de ultieme onderwerping van de realiteit aan de 
pseudowetenschappelijke, ideologische fictie. 

Totalitaire leider vs klassieke idealist : 

è TL is radicaal en heeft een fanatieke blindheid 
è Principeloos en afkeer tegen wetten 
è Men regeert op basis van tijdelijke regels die men kan aanpassen wanneer men wil 

o Risico dat dit ook gebeurt met de pandemiewet : alle wetten en rechten afgeschaft 
zouden worden. 

Elke wet is een belemmering in het doordrukken van de ijzeren logica van de totalitaire theorie. Bv: in 
totala lockdown gaan zodat de IC’s niet meer vol liggen. Eenmaal men het uitgangspunt van de logica 
heeft aanvaard, dan volgt al de rest er onvermijdelijk uit. Elk logisch tegenargument wordt 
systematisch uit het aandachtsveld verdrongen en ‘onschadelijk’ gemaakt en stap voor stap worden 
alle ethische grenzen overschreden.  

Het geven van tekens en stigma’s is daarbij gewoonlijk de eerste stap van het vernietigingsproces. 

DE PSYCHOLOGISCHE ESSENTIE VAN HET TOTALITARISME : 

è Meerduidigheid van de taal reduceren tot een eenduidige tekensysteem 
o Totalitarisme veegt de verscheidenheid weg 

è De logica van het totalitair systeem is voortdurend in beweging en wordt typisch absurder en 
absurder.Dit omdat het systeem angst kanaliseert en daarom moet het ook steeds nieuwe 
objecten van angst aanduiden. Zonder angst te kunnen koppelen aan een object, heeft het 
systeem geen bestaansreden meer.  

o Corona : eerst flatten the curve dan crush the curve en dan prevent the curve. Telkens 
opnieuw een ieuwe reden om ons aan de maatregelen te houden of in lockdown te 
gaan.  

è Het verhaal doet zich imuun voor tegen kritiek tot in het absuurde toe.  
o Bv de hongersnoodsterfgevallen meetellen als coronasterfte voor hogere cijfers.  
o Het gebrek aan kritische reflectie kan leiden tot onaangename reminiscenties en kan 

de eerste stap zijn tot een infernale cyclus van ontmenselijking 
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è Massavorming en totalitarisme vernietigen logisch noodwendig zichzelf. Ze zijn intrinsiek 
zelfdestructief. Men voedt zich aan angst en agressie ; zonder angst en het vooruitzicht op het 
bevredigen van agressie, valt de massadynamiek stil. De leiders van de massa beseffen dat, als 
dit gebeurt, de massa zal ontwaken en zich realiseren welke schade ze geleden heeft, waarop 
ze op een lethale wijze tegen hen zal keren.  

o Men bereikt hun hoogtepunt wanneer men erin slaagt om elke tegenstem te doen 
zwijgen en de oppositie monddood te maken. Een gewone dictator zou op dit moment 
gewoon ervoor zorgen dat de bevolking hem blijft volgen door hun te overtuigen. Maar 
een totalitaire leider heeft dit gezond verstand niet en zal gewoon zijn logica volgen tot 
aan het limiet door zijn blindheid voor z’n ideologie. Zonder een tegenstem vervalt een 
totalitair systeem in radicale zelfdestructiviteit = de hypnose is compleet  

LE BON : “De massa is enkel tot destructie in staat”. 

Conclusie : 

ð Ze streeft het grootste goed na en stelt solidariteit boven alles, ze gelooft in een ideologisch 
paradijs, maar de uitkomst is altijd hetzelfde : een inferno. De massa en haar menners worden 
blind meegesleurd in de destructieve maalstroom, tot het uiterste consequentie gedreven van 
de logica waarin hun geest gegrepen is, de mechanistische logica van het dode, ontzielde 
universum. De eigenlijke meesters van de toestand zijn niet de menners, maar de vehalen en 
hun achterliggende ideologie; die ideologieën bezitten iedereen en behoren niemand toe; 
iedereen speelt een rol in, maar niemand kent het volledige script. 
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2.8 Complot en ideologie 

ALEXANDRE SOLZHENITSYN : “De scheidingslijn van goed en kwaad snijdt door het hart van ieder 
mens, en wie is bereid een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? 

Sierpinski-driehoek: 3 punten staan op een blad en men voegt hier een vierde aan toe. Men moet met 
een lat tussen het vierde en een willekeurig ander punt in het midden een stip zetten. Dit herhalen we 
opnieuw met de juist getekende stip, de daaropvolgende stip, enzovoort. Dan bekomt men ALTIJD 
eenzelfde figuur, puur door deze eenvoudige regel te volgen. 

è  Men gaat ervan uit dat iemand voorkennis moet hebben om deze figuur te bekomen, maar 
het toepassen van de regel is voldoende om iedereen hetzelfde te laten bekomen  

Hannah Arendt : Totalitarisme en massavorming in gang gestoken adhv groot plan dat in duister 
gecoördineerd wordt ?  

De menners van de massa werden doorheen de geschiedenis vaak als complotteurs gezien. In de 19de   
– 20ste eeuw: was er een toename van de massa in kracht en intensiteit. Met als gevolg dat 
complottheorieën ook toenamen.  

è De complottheorieën werden gebruikt om complexe maatschappelijke processen en 
massavormingen te verklaren  
 

è  Bekendste complottheorie: Protocollen van de Wijzen van Sion. 
= Dit complot ging over een Joodse geheime wereldregering die de nationale regeringen zou 
sturen (= gebaseerd op fictie).Werd gebruikt door de Russen om hun antisemitische agenda te 
verantwoorden. De theorie is ook nu nog populair in Duitsland en het Midden-Oosten.  
 

è  De neiging om grootschalige massavorming te herleiden tot een machinatie van een 
kwaadaardige elite (complottheorieën) bestaat al zeer lang. Zo heb je CHEVALIER DE MALET die 
in 1813 al schreef over hoe alle helden uit de Franse revolutie geheime agenten van 
vrijmetselaarsloges waren die behoorden tot een ruimere ‘revolutionaire sekte’ die zich tot doel 
stelde om vanuit het duister de publieke machthebbers als marionetten te manipuleren. Deze 
complottheorie was dan weer gebaseerd op een ouder werk uit 1612: ‘monita secreta’  

De term complottheorieën 

Volgens wikipedia : een geheime afspraak tussen een aantal personen met als doel iets te ondernemen 
tegen een andere persoon of groep mensen.  

Drie kernkenmerken volgens deze definitie : 

1) Bewust, intentioneel en planmatig streven  
2) Het streven moet een verborgen, geheim karakter hebben  
3) Het streven moet gericht zijn op het toebrengen van schade  

Bv. Mondiale schaduwregeringen (illuminatie, cabal), buitenaards reptielachtige elites (QAnon)  
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De term wordt tegenwoordig ook incorrect gebruikt om intellectueel vruchtbare beschrijvingen en 
analyses van machtsstructuren op het niveau van bankenwereld, politiek, industrie, economie en media 
mee aan te duiden. 

è Daardoor is de term een middel geworden waarmee het dominante discours zich beschermt 
tegen kritische reflecties. Dat blijkt ook hieruit : hij wordt zelden of nooit toegepast op 
theorieën die in lijn liggen met het dominante verhaal en nochtans echte complottheorieën 
zijn. 

Moeten we massavorming als het gevolg van een complot beschouwen?  

GUSTAVE LE BON: “in een massa wordt de individuele ziel vervangen door een groepsziel”. En  
“Besmettelijkheid van gedachten in een massa” 

è  gedachten worden zeer snel onder alle individuen verspreid. 
 

è  Iedereen leeft in dezelfde pensée unique: dit wekt de indruk dat de massa een sterk 
georganiseerd fenomeen is en wie zelf om een of andere reden niet gevoelig is voor de 
massavorming en dit maatschappelijke fenomeen ‘van buitenaf’ gadeslaat, voelt niet zelden de 
neiging om te besluiten : hier moet grootschalige, bewuste en planmatige sturing in het spel 
zijn.  
 

Verklaring massavorming: gemeenschappelijk verhaal dat iedereen verenigt in een heroïsche strijd 
tegen een object van angst. (hoofdstuk 6) Maar kunnen we hiermee alles verklaren van het fenomeen 
massavorming ?   

Nee, er bestaat :  

1) reëel fysiek aanvoelen tussen mensen die een massa vormen die men niet enkel kan verklaren 
obv het delen van eenzelfde verhaal.Het fenomeen, vertoont directe overeenkomsten met de 
manier waarop complexe en dynamische systemen zich organiseren in de natuur. 
Vb.: spreeuwen: ‘superindividu’elkaar aanvoelen zonder communicatie  

è  Dit zien we ook bij de connectie tussen individuen in een massa.  
o CANETTI beschreef dit als : “een even raadselachtig als universeel verschijnsel is de 

massa die er plotseling is waar eerst niets was”. 
o  hun doel is het zwartste punt – de plek waar de meeste mensen bij elkaar zijn. 
o  Massa lijkt dus ook een fysieke eenheid te vormen (& zelfde gedachten, overtuigingen 

& gedragingen). Draagt bij aan de gedachte dat het een planmatig opzet is.  
 

2) Bedreigende karakter: ze streeft naar de controle over de maatschappij. Ze streeft naar 
controle over de maatschappij. Dit is al altijd zo geweest, maar sinds ze een meer duurzaam 
karakter heeft en een constante invloed uitoefent op de structuur van de maatschappij, is dat 
misschien nog duidelijker. Zo duwt de moderne massa altijd in dezelfde richting van de 
hypergecontroleerde maatschappij. (bv : camera’s coronapas,…) 
Voor wie niet behoort tot de massa, wordt de massa als iets zeer vreemd gezien en zullen ze al 
snel een eenvoudig schema gebruiken waarmee men de complexiteit mentaal kan beheersen 
en waarmee men de angst en andere intense emoties kan plaatsen en controleren. Complot 
gebruiken om deze te interpreteren: alle angst wordt gekoppeld aan 1 object ( de massa) en 
word dus mentaal beheersbaar. Daarmee getuigt fanatiek complotdenken van de quasi 
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onweerstaanbare neiging van de mens om bij tegenspoed iemand te vinden die men 
verantwoordelijk acht en bijgevolg ook tot object van agressie kan maken. 

Complot denken vervult dus in zeker mate dezelfde functie als massavorming. 
Het proces geeft de mensen een gevoel van enthousiasme: de wereld is zeer logisch en volgt een 
eenvoudig schema (enorm psychisch belang: dringt zich op als een verklaring voor alles is verklaarbaar) 

è Dit zorgt ervoor dat denken in termen van een complot verleidelijk wordt. Waardoor er vaak 
zeer absurde dingen gaan ontstaan. 
 

è  Zorgt voor het wantrouwen dat alles wat ‘mainstream’ is, als juist beschouwd wordt, zeker 
verkeerd moet zijn (aarde is rond dan moet ze wel plat zijn)  
 

è Leidt tot de ontmenselijking van een bepaalde groep (elite / massa als pure kwaad: hun weten 
en macht worden te hoog ingeschat blaast omvang van vijand tot in oneindige op tot men niet 
anders kan dan machteloos voelen tov die gigant) => complot denken draagt iets 
zelfdestructiefs in zich  

Complotten gebeurt voornamelijk omwille van de psychologische ‘voordelen’ dan uit liefde voor de 
feiten. De interne logica ervan is vaak niet sterk, maar de theorieën hebben neiging om het contact met 
feiten te vermijden. Massavorming maakt blind en dit evenzeer bij (niet) intelligente mensen. De mens 
moet niet in een complot zitten om systematisch de meest dwaze fouten te maken. Bv de statistische 
berekingen in de coronacrisis.  

Wordt er ook gestuurd en gemanipuleerd? Ja, maar de sturing is primair, niet door personen: 
onpersoonlijk van aard. In eerste plaats wordt er gestuurd door een ideologie. Ideologieën organiseren 
en structureren een maatschappij progressief en organisch.  

è Dominante ideologie is mechanistisch van aard.Deze ideologie haalt haar aantrekkingskracht 
typisch uit het utopische toekomstbeeld van een artificieel paradijs (hoofdstuk3). Mens en 
wereld zijn een machine en kunnen dus begrepen en gemanipuleerd worden. 

Het is op dat fundamentele niveau dat we de ‘geheime’ krachten moeten situeren die individuen 
overwegend in dezelfde richting oriënteren en uiteindelijk de hele maatschappij ordenen. Net zoals bij 
het Sierpinski-driehoek: iedereen volgt dezelfde regels en dan is het resultaat dat er strikt regelmatige 
patronen ontstaan in de samenleving. De mens is altijd aan ‘verleidingen’ ten prooi gevallen (illusie 
controle en weerstand)  

 Binnen het religieuze discours werden deze verleidingen als gevaarlijk beschouwd. Vanaf de 
mechanistische idologie veranderde dat en werden ze verankerd in het dominante verhaal en er ook 
door gerechtvaardigd. Men was in de ban van de onbeperkte mogelijkheden die het menselijke 
verstand te bieden had. De evolutie naar een hyper gecontroleerde technologische maatschappij is 
onvermijdelijk zolang de geest in die logica gevangen zit. Het is die ideologie die de maatschappij 
hertekende, nieuwe instituten creëerde en nieuwe autoriteitsfiguren selecteerde.De overgang van een 
democratie naar een totalitaire technocratie, lag al van in het begin in de logica van een 
mechanistische ideologie. In een mechanistisch universum is het onvermijdelijk de technische expert die 
vanuit zijn superieure mechanistische kennis het laatste woord heeft. 
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Toepassing corona:  

Als je de definitie van een complot voor ogen neemt (geheim, kwaadwillig opzet en intentioneel), dan 
kan je dit moeilijk een complot noemen:  

è  Er is geen sprake van een geheim opzet en doordat de uitspraken vol inconsistenties zitten is 
er ook geen sprake van een plan.Het enige waar ze consistent in zijn, is dat alles in de richting 
van een mechanistische ideologie gaat = geen vooraf opgezet plan 
 

è  Wirwar van fouten, slordigheden en geforceerde redeneringen waarin de onderzoekers 
onbewust hun ideologische uitgangspunten bevestigen (=allegiance effect)  

CHOMSKY; “als je iemand moet zeggen wat hij moet doen, dan heb je de verkeerde persoon 
gekozen” 

= De dominante ideologie selecteert wie op sleutelposities terecht komt. 
Wie de ideologie niet deelt, is doorgaans minder succesvol (op enkele uitzonderingen na).Bijgevolg 
volgen alle mensen op machtsposities automatisch dezelfde regels in hun denken en gedragingen. Ze 
maken allemaal dezelfde denkfouten en vervallen in hetzelfde absurde gedrag doordat ze allemaal, 
zonder te moeten samenkomen, dezelfde kromme logica volgen (vb. computers met verkeerde 
programma: allemaal zelfde fout ookal communiceren ze niet). Link met de Sierpinski-driehoek: 
precieze en regelmatige patronen kunnen ontstaan doordat individuen los van elkaar dezelfde, 
eenvoudige regels volgen in hun gedragingen, door eenzelfde set van attractoren aangetrokken 
worden. De ultieme meester is de ideologie, niet de elite.  

De plannen en toekomstvisies worden ook niet zozeer ‘opgedrongen’ aan de bevolking. In veel 
opzichten geven de menners van de massa de bevolking gewoon wat ze willen en waar ze nood aan 
hebben. De ‘plannen’ gaan niet zozeer vooraf aan de ontwikkelingen, zoals een complotlogica het 
graag voorstelt. Ze volgen er eerder op (leiders: bepalen niet waar massa heen zal gaan, ze voelen wel 
wat mensen willen en passen plannen op opportunistische manier hieraan aan.)  

è Vb.: lockdown: mensen hadden nood aan een pauze van het werk en het leven.  
è Ieder organisme in de natuur doet dit: zijn omgeving in de gewenste richting aanpassen.  
è Dergelijke praktijken kunnen op bepaalde punten wel overgaan in iets dat lijkt op een complot. 
è Mechanisatie, industrialisatie, ... hebben de macht gecentraliseerd en dit zonder al te veel 

ethische en morele regels te hanteren Wie niet omkoopt, manipuleert en fraudeert kan moeilijk 
aan de top blijven  

Wanneer men een ideaalbeeld probeert op te leggen en men gaat ver genoeg dan zien we dat de 
strategieën de vorm aannemen van een volwaardig complot:  Geheim, planmatig, intentioneel en 
kwaadaardig project  

è Vb.: holocaust kwam tot stand doorheen het proces van massavorming, maar er was op een 
bepaald moment weldegelijk een intentioneel plan met het doel om iemand te schaden.  

De negatieve invloed van de opkomst van massa: Ze is zo radicaal intolerant t.a.v. afwijkende 
meningen dat ze elke analyse in termen van gevaarlijke invloeden van instituten, bedrijven, ... ten 
onrechte als ‘complot denken’ bestempelt.  

Fanatiek complot denken draagt bij aan het probleem van ‘la passion de l’ignorance’ 
= Ze zorgen dat meer genuanceerde analyses minder zichtbaar worden en zo ook gemakkelijker aan 
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stigmatisering ten prooi vallen (via guilty by association-mechanismen). Met als gevolg dat het moeilijk 
wordt om in te schatten in welke mate er sprake is van kwaadwillige manipulatie.ofwel ziet men de 
kwaadaardige manipulatie overal ofwel nergens. Situeert zich op affectief-driftmatig vlak= beide 
interfereren met authentieke, intellectuele passie om ‘te willen weten’  

Hierdoor rijst er in de maatschappij een polarisatie op tussen twee kampen.  

1. De massa: slikt alles dat in de mainstreammedia verschijnt, hoe absurd het ook mag zijn. 
2. Kleinere groep : die hetzelfde verhaal volledig wantrouwt. 

Vergelijkbaar met de tekening van Rubin : Ofwel zie je een vaas ofwel 2 gezichten, maar nooit tegelijk! 
De 2 groepen zien in de sociale ontwikkelingen een verschillende figuur, een verschillende Gestalt, en 
kunnen ze hun niet inbeelden dat de andere groep er een andere figuur in ziet. 

CONCLUSIE COMPLOTDENKEN 

Complot denken kan een reactie zijn op massavorming, maar het kan zelf ook een aanleiding geven tot 
massavorming.  

è  Vb: heksenvervolgingen in de middeleeuwen: sommige dorpen lieten bijna geen enkele vrouw 
leven antisemitische massa met ‘de protocollen van de wijzen van Sion’  

HANNAH ARENDT: ‘massa van de toekomst is saai bureaucratisch en technocratisch van aard’ 

Kleine massavorming (ten gevolge van complot denken) komt t.o.v. de grote massa te staan  

è  Vb.: bestorming Amerikaans Capitool 

De kleine massa zal in een fysieke confrontatie echter het onderspit delven. Dit getuigt op haar manier 
de blindheid en de zelfdestructiviteit van massavorming. Als men de grote massa wilt afremmen, dan 
moet dat primair via psychische weg. Fysiek geweld daarentegen, zal de massa vooral ophitsen en 
fanatieker overtuigd maken van haar gelijk en haar heilige plicht om de minderheid te vervolgen en te 
vernietigen 
Hannah Arendt: antwoord op de vraag: In welke mate zijn massavorming en totalitarisme tot een 
complot te herleiden? 

è In meeste maatschappelijke omwentelingen zit er een bepaalde complotdimensie 
Machthebbers moeten soms dingen ‘geheim’ bespreken, maar wordt makkelijk overschat 
- Als er iets regeert vanuit het duister is het niet zozeer een geheim genootschap, maar wel een 
ideologie. Er is dus wel een sturende en organiserende instantie, maar NIET zozeer een 
samenzwerende elite die planmatig de wereld aanstuurt 
 

è Elke mens draagt zijn verantwoordelijkheid, de oorzaak van maatschappelijke dynamieken ligt 
nooit in één punt.Frustrerend voor mensen die graag één schuldige aanduidt. 
 

In de laatste drie hoofdstukken hebben we de psychologie van massavorming en totalitarisme 
theoretisch besproken. Nu is de vraag , kunnen we met die theorie ook iets aanvangen in de praktijk ? 

=> De essentie van het probleem van totalitarisme ligt in de enorme massadynamiek.  
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è De leiders zijn vervangbaar! in wezen is de totalitaire leider niets meer of minder dan de 
functionaris van de massa’s die hij leidt en hij hangt net zoveel af van de massa als dat de 
massa van hem afhangt. Link met het Sierpinski-driehoek:Leider vormt depuntsteen van de 
piramide van massabeweging, maar als hij gewelddadig uitgeschakeld wordt, dan wordt hij 
vervangen zonder dat het systeem destabiliseert. 
 

è Geweld als tegenreactie op massavorming en totalitarisme is: wel effectief als : 
o Het toegepast wordt door externe vijanden van het totalitair systeem. Vb.: strijd van 

geallieerden tegen nazi-Duitsland  
o  Maar voor intern verzet biedt het weinig perspectieven en is het contraproductief 

(massa ziet dit als ‘verantwoording’ om al haar frustratie en agressie de vrije loop te 
laten en af te reageren op de vijand (mensen die niet meegaan)) . 

HANNAH ARENDT: geweldloos verzet is zeer succesvol t.a.v. totalitarisme Geweldloos verzet: Zowel 
massa als haar menners zijn gekleurd door een ideologisch verhaal:  

1) Groep 1: gehypnotiseerd  
2) Groep 2: zelfhypnose  

 Beide in de greep van een stem.(Belang van indoctrinatie en propaganda: H7)  

Massavorming is een fenomeen waarbij een groot deel van de bevolking in de resonantie van een stem 
(leider) gegrepen is, maar niet iedereen valt ten prooi aan dit proces (H6: 3 groepen onderscheiden die 
zich vormen als er een massa oprijst: 

1)  De massa: gehypnotiseerd (30%) 
2)  Groep die niet gehypnotiseerd is, maar niet tegen de massa ingaat (40 – 60%) 
3) Groep die niet gehypnotiseerd is en zich actief verzet tegen de massa (10 – 30%)  

Groep 3 moet zich actief verzetten door zijn stem te laten klinken en dat zo oprecht mogelijk: 
noodzakelijk om resonantie van dominante stem niet absoluut te laten worden.Heeft altijd een effect 
op de andere 2 groepen. Hypnose bij groep 1 zal niet weg gaan, maar zal minder diep worden 
(voorkomt gruwel). Dat effect treedt ook op bij leiders (H7).Als de oppositie zwijgt, dan wordt het 
totalitaire systeem een monster dat zijn eigen kinderen (H7). 

Groep 2 is wel vatbaar voor voor de kwaliteit van rationele argumenten. Vandaar het belang dat de 
dissidente stem op een zo onderbouwd en helder mogelijke manier de indoctrinatie en de propaganda 
van het totalitaire verhaal analyseert en weerlegt. Belangrijk bij het beargumenteren dat men geen 
tegenargumentatie gebruikt die gericht is om de toestand terug naar de oude, voorgaande toestand te 
brengen. Dit is volledig onzinnig en zal tegengestelde effect uitlokken: wie in de massavorming 
gegrepen is, zal zich nog hardnekkiger vastklampen aan het massa- narratief. Over het algemeen moet 
het formuleren van tegenargumenten georganiseerd en gedisciplineerd gebeuren, via een daartoe 
opgerichte gespecialiseerde werkgroepen gespecialiseerd in bepaalde thema’s en onderwerpen. 

De derde groep spreekt ten slotte ook voor zichzelf. Zij worden meestal het object van frustratie en 
agressie van de massa. Zij worden ontmenselijkt, voorgesteld als een creatuur dat op menselijk vlak 
inferieur is. Als zij stoppen met spreken , bevestigt hij dit stigma.  

Spreken leidt tot ervaringen van zin en existentie – als mensen zo oprecht en eerlijk mogelijk zijn eigen, 
subjectieve waarheid probeert onder woorden te brengen. Dissidente spreken moet authentiek 
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waarheidsspreken zijn. Het moet niet primair tactisch of retorisch van aard zijn.Ookal levert het niets 
op bij anderen, wel altijd iets voor jezelf (hoger niveau van menselijkheid). 

è Eerste & voornaamste opdracht t.a.v. massavorming & totalitarisme:is  blijven spreken (alles 
valt of staat ermee). Als die 10 à 20% op de 1 of andere manier een tegengroep kan vormen, = 
mogelijk om massavorming ongedaan te maken of toch op z’n minst uit haar greep te 
verwijderen. Trouwens moet de non-conformistische groep voor ogen blijven houden dat de 
massa intrinsiek zelfdestructief is & zichzelf kapot zal maken. (H7) Het moet dus niet echt 
overwonnen worden maar vooral overleven. Mogelijk alternatief: het ene object van angst 
veranderen door het andere  

Massavorming ontstaat door ongebonden angst dat zich hecht aan een object van angst (H6).De 
verbinding kan losgemaakt worden als men een ander object aanreikt dat nog meer angst veroorzaakt 
Werkt enkel als men het gematigd toepast en NIET als primaire strategie want dan valt men in dezelfde 
ontmenselijking als deze die eigen is . 
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DEEL III : VOORBIJ HET MECHANISTISCH WERELDBEELD 

3.9 Het dode versus het levende universum  

De oorzakelijke redenering volgens het boek : De mechanistische ideologie bracht steeds meer 
individu’s in een toestand van sociaal isolement, gebrek aan zinverlening, vrij vlottende angst en 
onbehagen en latente frustratie en agressie. Deze condities leidden tot grootschalige en langdurige 
massavorming en die massavorming leidde op haar beurt tot de opkomst van totalitaire 
staatssystemen.  

Massavorming en totalitarisme  

• Deze twee begrippen worden gezien als de ‘symptomen’ van de mechanistische ideologie  

Deze maatschappelijke symptomen signaleren een onderliggend probleem, in dit geval dta een groot 
deel van de mensen zich sociaal geïsoleerd voelt en kampt met intense ervaringen van angst en 
zinloosheid. Ze genereren ‘ziektewinst’ zonder dat ze het onderliggende probleem zélf oplossen. Zo 
gaat men bijvoorbeeld de ervaringen van sociaal isolement en angst transformeren in een roes van 
verbondenheid. Ze voelen zich verbonden met de mensen die hetzelfde meemaken/voelen  

è Wat hebben we nodig? Analyse van onderliggende probleem oftewel van de oorzaak van het 
symptoom namelijk de mechanistische ideologie.  

In het eerste deel van het boek hebben we de psychologische problemen die veroorzaakt worden door 
mechanistische ideologie bekeken.In het laatste deel vragen we ons af hoe we die ideologie kunnen 
overstijgen. In dit hoofdstuk staan we stil bij één van de kernkenmerken van de mechanistische 
ideologie. Deze ideologie ziet het universum als een logisch kenbaar, voorspelbaar, controleerbaar en 
ongericht mechanisch proces en vooral ook :  het universum als een dood, zinloos gegeven, als de 
blinde mechanistische interactie tussen dode elementaire deeltjes. => dit is een achterhaald 
wereldbeeld in wetenschappelijk opzicht.  

Mechanistisch wereldbeeld : 

è Het mechanistisch wereldbeeld is eigenlijk zo oud als de mens zelf. Bij de oude Grieken 
omstreeks 400 v.C. verdedigden atomisten (Leucipus en Democritus) al het idee dat het 
universum met alles erop en eraan in essentie een verzameling was van mechanisch met elkaar 
interagerende materiële deeltjes. Die deeltjes werden ook al ‘Atomen’ genoemd (atomen = 
ondeelbaar, on-snijdbaar Het duurde tot de verlichting alvorens het mechanistisch denken 
dominant werd. ) 
 

è Het duurde echter tot de Verlichting voor het mechanistisch denken dominant werd en het 
enige resterende Grote verhaal van de Westerse cultuur leverde.  
 

è Deze ideologie leverde een soort onstaansmythe: alles begint met een oerknal die de machine 
van het universum in beweging zet en via een reeks mechanistische effecten, eerst een reeks 
organische elementen voortbrengt en vervolgens ook levende wezens (wereld : dood 
mechanistisch proces = kettingreactie van botsingen van elementaire deeltjes, die eindelijk en 
zonder doel doorgaat en ergens perongeluk het leven / mens heeft gemaakt)  
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è LAPLACE drukte het proces van de oerknal tot het ontstaan van de mens als volgt uit:                
“We kunnen de huidige toestand van het heelal beschouwen als het gevolg van het verleden en 
als de oorzaak van de toekomst. Als er een intelligentie zou zijn die alle krachten zou kennen 
die op de materie inwerken, als ook hun exacte situatie, dan zou deze alle bewegingen van de 
grootste tot kleinste dingen kunnen omvatte, en zou er niets meer onzeker zijn: het verleden 
net als de toekomst word voor hun zichtbaar gemaakt”  
 

o Meerdere filosofen vonden dit wereldbeeld naïef:  
§ RUSSEL MET RUSSELLPARADOX: ‘ er zal nooit een instantie zijn, hoeveel 

rekenkracht dan ook’ die over een volledige kennis kan beschikken  
§ HEISENBERG: Hij zei dat we over elementaire deeltjes niet in termen van 

zekerheid mogen spreken. Naargelang met hun positie preciezer bepaald, 
wordt hun lokalisatie in de ruimte onzekerder. “Not only is the universe 
stranger than we think; it is stranger than we can think”→ 
onzekerheidsprincipe.  
 

è Uit onderzoek in de 20ste eeuw heeft men vastgesteld dat die atomen die de Grieken zich 
voorstelden ( kleine massieve bolletjes) eigenlijk wervelende, energetische systemen zijn, 
eerder trillingspatronen dan vaste materie zijn. En in de finale-analyse bleken ze zelfs helemaal 
geen materiële fenomenen te zijn, maar eerder tot de orde van het bewustzijn te behoren. ( zie 
verder Hoofdstuk 10)(= kwantummechanica)  
 

è Kwantummechanica( ontoegankelijk voor de mens) <-> chaostheorie en systeemtheorie 
(toegankelijk)  

MANDELBROTH: grondlegger chaostheorie  

Briljant wiskundige die geconfronteerd werd met het probleem van ruis die computersignalen verstoort 
die doorgestuurd worden via telefoonlijnen. Deze kwamen tot stand door tal van (losstaande) externe 
factoren die per toeval de transmissie van signalen verhinderden. Men kan niet anders dan 
veronderstellen dat : al deze factoren werken ongeorganiseerd en afzonderlijk van elkaar in op de 
transmissie en er kan normaal gezien dan ook geen enkele regelmaat in de ruis op de telefoonlijnen 
zitten. Maar Mandelbroth geloofde niet graag in wat iedereen geloofde 

MANDELBROTH : het is niet omdat het niet logisch is, dat het niet kan bestaan’ 

➔ Hij had gelijk en vond dan ook een welbekend wiskundig patroon die gekend stond als : ‘cantor dust’ 
patroon (= lijnstuk repetitief door drie delen en telkens het middelste stuk weg te laten). De vraag die 
hierbij gesteld wordt is hoe kan het dat een reeks los van elkaar manifesterende patronen tot een 
dergelijk regelmatig verband leiden?  

GLEICK: ‘life sucks order from a sea of disorder’. De ruis op de telefoonlijn leek zichzelf te organiseren 
(wat we als levende wezens normaal vinden: ademen eten en drinken...)  

Ander voorbeeld is de regelmaat die ROBERT SHAW kon aantonen in het druppelen van kranen, een 
fenomeen dat we elke dag zelf kunnen observeren. Een relatief eenvoudige wiskundige procedure 
volstaat om aan te tonen dat er een mathematische regelmaat zit in het tijdsverloop tussen het vallen 
van de druppels = organisch patroon. Ondanks invloed van externe factoren zoals temperatuur en 
wateroppervlak op het vallen van de druppels kunnen we toch strikt patroon/ regelmatigheid vinden = 
paradox.Waarom deze losse externe factoren tot vast patroon leiden is binnen mechanistische visie 
moeilijk / niet te verklaren.  
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GALILEI: ‘het boek van de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde’ 

Chaotische waterrad van lorenz  

= Een mechanisch toestel dat bewegingen maakt die directe overeenkomsten vertonen met de 
dynamieken van convectiepatronen in vloeistof en gas.  

è Het bestaat uit een roterend wiel waaraan emmertjes met een gat in de bodem bevestigd zijn. 
Bovenaan bevindt zich een kraan die water in het bovenste emmertje kan laten vloeien.  
 

è  Bij lage instroom beweegt het rad niet. Bij een hogere vult het emmertje zich wel en begint het 
rad te draaien.  
 

è Zodra het rad een richting heeft gekozen is het regelmatig en voorspelbaar, maar als de 
instroom van water een bepaalde grens overschrijdt, treedt er een reeks complexe effecten op 
die ertoe leiden dat het rad zich onregelmatig begint te gedragen  

De onregelmatigheid in de chaotische fase totaal is d.w.z :  in de bewegingen van het rad zit geen enkel 
zich (strikt) herhalend patroon of herhalende periode ongeacht hoe chaotisch de bewegingen zijn, ze 
bleken toch sterk gedetermineerd te zijn (mathematisch model uit drie recursieve differentiaal 
vergelijkingen met 3 onbekenden maar er valt geen enkel terugkerend patroon te bespeuren in de 
reeks waarden van de onbekenden  

è Het rad kan vergeleken worden met het getal pi→de cijfers na de komma vertonen geen enkele 
periodiciteit wat in verband staat met het onregelmatige van het rad. 
 

è Dit is irrationaal getal = niet rationeel, ze zijn dus storend in een logisch, geordend, rationeel 
wereldbeeld.  

Dit rad wordt gezien als een “deterministische onvoorspelbaarheid”→zelfs met de formules van het 
waterrad in de hand kan je geen seconde op voorhand voorspellen hoe het zich zal gedragen 
(sensitiviteit voor initiële condities)  

De lorenz-attractor  

Lorenz kreeg het idee om de successieve waarden van de 3 grootheden in de vergelijkingen in een 
bepaald mathematisch model te gieten (een orthogonaal assenstelsel). Opvallend is dat er geen 
random puntenwolk verscheen, maar een zeer regelmatige figuur met opvallende esthetische 
kenmerken.  

è hij toonde dus als eerste aan dat bepaalde zich chaotisch manifesterende gedragingen toch 
door een strikte (en sublieme) orde bepaald worden en visueel kunnen voorgesteld worden in 
een phase-space.  

o Zoals Gleick zei : “Phase-space portraits of physical systems exposed patterns of 
motion that were invisible otherwise, as an infrared landscape photograph can reveal 
patterns and details that exist just beyond the reach of perception.” 

De belangrijkste les is : Men kan de specifieke gedragingen van het waterrad niet voorspellen, maar 
men kan de principes wel leren kennen waarvolgens het zich gedraagt en de sublieme esthetische 
figuren leren aanvoelen die onder de chaotische oppervlakte van die gedragingen verborgen liggen. 
Hierdoor is er geen rationele voorspelbaarheid, maar wel een intuïtieve voorspelbaarheid  
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POINCARÉ  

è Beargumenteerde al in 1914 dat er niet altijd logisch begrip nodig is om op een intuïtieve 
manier te begrijpen en te voorspellen. 
 

è Men kan de globaliteit van de onderliggende structuur van een fenomeen correct aanvoelen 
zonder enig begrip van dat fenomeen te hebben (nastreven van logica erachter kan zelfs 
contraproductief werken). 
 

o Bv : De manier waarop je het rad ervaart, zal afhangen van het niveau waarop je je 
aandacht zich richt. Als je elke geïsoleerde beweging of reeks bewegingen op zich 
bekijkt, dan komen de bewegingen als chaotisch en disparaat over. Het rad lijkt een 
kakafonie van weg en weer gaande, abrupt afgebroken bewegingen. Maar als je je 
kunt inleven in het rad en voeling en voeling krijgen met diepere ritmiek die in de 
verscheidenheid van de bewegingen aanwezig is dan ervaar je tijdloze, creatieve 
harmonie en wordt het rad een een rustgevend fenomeen. 

CONCLUSIE VAN HET RAD  

De meeste fenomenen in de natuur zijn complex en dynamisch van aard en net zoals het rad zijn ze in 
al hun complexiteit eigenlijk onvoorspelbaar. Maar net zoals bij het rad , volgt het leven wel bepaalde 
principes en liggen er onder het chaotische oppervlak ervan, sublieme figuren verscholen. En dit is 
misschien wel de grootste opdracht van de mens: in alle complexiteit van het bestaan moet hij de 
tijdloze principes van het leven ontdekken. Hoe beter we die principes aanvoelen, hoe meer we het 
gevoel hebben iets van de essentie van het leven te begrijpen en in contact te staan met het grootste, 
ordenende principe dat uit heel het universum spreekt. Hoe meer we ons aan principes houden, hoe 
reëler die principes worden in het leven en hoe meer we als mens een gevoel van existentie en 
ruggengraat ontwikkelen. 

Hetzelfde geldt op het niveau van een maatschappij, deze moet primair voeling houden met een aantal 
principes en grondrechten (vrije meningsuiting, zelfbeschikkingsrecht). Als een maatschappij deze 
rechten van het individu niet respecteert dan wordt ze gegrepen door chaos en absurditeit.  

Het geloof in de mechanistische aard van het universum en de ermee gepaard gaande overschatting 
van de vermogens van het menselijke verstand die typisch is voor de Verlichting, gingen gepaard met 
de neiging om de maatschappij steeds minder principieel te gaan leiden.  

Besluit  

We kunnen besluiten dat beslissingen niet genomen worden obv algemeen geldende wetten en 
principes, maar wel op basis van de analyse van de ‘expert’. Dit staat onder een totalitaire en 
technocratische bestuursvorm. Dit is de meest concrete illustratie van de stelling van Hannah Arendt, 
totalitarisme is uiteindelijk het symptoom van een naïef geloof in de almacht van de menselijke ratio. 
Het tegengif voor totalitarisme zit hem dan ook in een levenshouding die zich niet blindstaart op 
rationeel begrijpen van de oppervlakkige verschijningsvormen van het leven en die voeling zoekt met de 
principes en de figuren die onder die verschijningsvormen verborgen liggen. 
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GLEICK : Stelde dat de chaostheorie de derde grootste wetenschappelijke revolutie van de 20e eeuw is. 
(na relativiteit en kwantummechanica)  

è Mechanistisch materialisme wetenschap vertrok vanuit de veronderstelling dat de wereld 
logisch en voorspelbaar is, en vooral ook in essentie een doods mechanisch proces is. 
 

è Wetenschap streefde erna om het levende (organistische, bewustzijn) tot het dode te herleiden 
(tot bv mechanische chemische processen)  
 

è Kwantummechanica en Chaostheorie brengen het beeld dat de wereld logisch en voorspelbaar 
is aan wankelen. Ze stellen dat er leven en bewustzijn zit in allerlei fenomenen die we voorheen 
als dode/mechanische processen beschouwden.  

ARISTOTELES  

Volgens de chaostheorie is er weldegelijk een finale en formele oorzaak werkzaam in de natuur. Deze 
begrippen komen uit de causaliteitstheorie van Aristoteles. Deze theorie stelt dat er 4 soorten oorzaken 
zijn. Artistoteles illustreerde dit aan de hand van de metafoor van het maken van een beeld. 

1. Materiële oorzaak : materie waaruit het gemaakt wordt (zonder is er geen beeld) 

 
2.  Efficiënte oorzaak: de bewegingen van de beeldhouwer die met beitel en hamer de steen 
transformeert tot een steen 

 
3. De formele oorzaak: idee of vorm van het beeld die in de geest van de beeldhouwer aanwezig is 
en bepaalt hoe hij zijn bewegingen zal sturen 

 
4. De finale oorzaak: de intentie om een beeld te maken  

In het mechanistische wereldbeeld zijn enkel de materiële en efficiënte oorzaak aanwezig→de deeltjes 
op zich zijn de materiële oorzaak en de bewegingen ervan die allerlei effecten genereren, de efficiëntie. 
Op geen enkele manier kan in dit wereldbeeld veronderstelt worden dat er bepaalde vormen of ideeën 
op voorhand bestaan die een invloed zouden uitoefenen op de manier waarop het materiële proces 
ontvouwt. 

De chaostheorie toont ons dat het berglandschap dat ons in ademloze bewondering brengt, niet 
zomaar het effect van een doods mechanistisch proces, maar dat een tijdloos en subliem idee de 
talloze mechanische processen gecoördineerd heeft die bij zijn vorming betrokken waren..  

Al deze mechanische processen hebben ervoor gezorgd dat dit berglandschap kan bestaan. Ze hebben 
met name met elkaar gecoördineerd en dat is het idee van de chaostheorie.  
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3.10 Materie en geest  

De eerste basisvooronderstelling van mechanistisch materialistisch wereldbeeld is :  

è Dat het universum een machinaal-mechanistisch gegeven is dat volledig door logica begrepen 
kan worden. 

o Besproken in hoofdstuk 9: relativiteit van deze stelling 
 

è Tweede basisvooronderstelling: alles van de orde van het bewustzijn en het psychische is een 
gevolg van het materiële -matter over mind (materie primeert op geest). Hier zal dit hoofdstuk 
over gaan . 

Hedendaagse publieke discours vertoont een bepaalde dubbelheid als het over de psychische dimensie 
van het menszijn gaat. Aan de ene kant vindt men psychisch welzijn van cruciaal belang. Men vindt het 
belangrijk om over onze problemen te praten.  

Maar aan de andere kant is de wereld nog altijd stevig in de greep van het mechanistisch mens- en 
wereldbeeld. Misschien zelfs steviger dan ooit (psychische ervaringen als bijproduct zien van de 
biochemie van de hersenen) 

è Psychische = complete subjectieve ervaringswereld, herleid tot het gevolg van elementaire 
deeltjes in de hersenen die volgens wetmatigheden van de mechanica op elkaar inwerken + 
irrationaliteit!  
 

è Therapie: tijdelijk lapmiddel tot biologische behandeling ontdekt wordt die biologische, echte 
oorzaak van lijden aanpakt (vb. depressie)  

 
Vanuit deze visie: hiërarchie van wetenschappen 
 
fysica = is het fundament van de hiëracrchie. Bevat de mechanistische 
interacties tussen de elementaire deeltjes, en al de rest vloeit daar eigenlijk uit 
voort. 

Hiërarchische ordening van de wetenschappen binnen een strikt mechanistisch 
materialistisch denken. Alles is te herleiden tot fysica en chemie. 

Fysica -> moleculaire biologie / biochemie -> anatomie/fysio -> psychologie -> 
economie / sociologie / politiek  

è Wereldverspreid wereldbeeld, MAAR door wetenschap achterhaald 
o Kwantummechanica: ‘je kan het niveau van bewustzijn niet 

volledig verklaren o.b.v materiële niveau’elementaire deeltjes worden nl. zelf bepaald 
door niveau van bewustzijn. Menselijke geest krijgt nauwelijks vat op 

o Niels Bahr: ‘anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it’  

Fysica bepaald psychologie volgens de hiërachie : dit is niet algemeen geldig want mens als psychisch 
wezen bepaalt ook het niveau van de materiële objecten. We moeten dus minstens uitgaan van 
wederzijdse beïnvloeding of circulaire causaliteit tussen bewustzijn en materie. 
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De grondleggers van de kwantummechanica: beschouwden het materiële als wezenlijk van de orde van 
het bewustzijn :”in fact the smallest units of matter are not physical objects in the ordinary sense: they 
are forms, ideas” 

 
Bertrand Russell: logisch-positivistische filosoof had dezelfde mening : “all our data, both in physics and 
psychology, are subject to psychological causal laws. In this respect psychology is nearer to what 
actually exists”  

Het mechanistische wereldbeeld is volledig gefundeerd op de idee van materiële deeltjes als solide 
objectieve gegeven waaruit men de rest kan afleiden. De kwantummechanica toont ons dus iets 
radicaal anders. Hoe fijnmaziger men de materie onderzoekt, hoe meer de act van het observeren zelf 
de waarnemingen beïnvloedt en hoe subjectiever de waarneming wordt.  

è Materie blijkt een subjectief fenomeen te zijn : wat is materie eigenlijk ? Niemand die het weet 
o Dit kan men linken met het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. 
o Volledig begrip materialiteit van hersenen zal nooit leiden tot volledig begrip van 

bewustzijn. Elke studie van de hersenen zal op bepaald punt absolute limiet voorbij de 
welke het bewustzijn zelf de materie begint te bepalen. 

o Dit toont dat psychisch leven een originele orde is die men niet onder een andere orde 
kan steken.Op therapeutisch vlak betekent dit ook meteen dat psychologischhe 
behandeling dus wel degelijk ten volle een oorzakelijke behandeling kan zijn. 

Kwantummechanica is misschien de meest fundamentele ontkrachting van de illusie van 
mechanistisch-materiële bepaaldheid van een psychische ervaring, maar ze is niet de meest concrete. 
Er bestaan observaties die aantonen dat psyché moeilijk of niet te reduceren valt tot een mechanistisch 
hersenapparaat. 

Er zijn bv mensen bij wie slechts 5% hersenweefsel overblijft maar toch nog volledig mentaal 
functioneren en bv hoger dan 130 soren op een IQ-test (dit zijn geen obscure beweringen maar 
wetenschappelijke observaties). 

è Hersenen zouden de eigenschap van zelforganisatie en zelfreorganisatie moeten bezitten: dode 
weefselfuncties afgestorven weefsel overnemen. Deze reorganisatie voorondersteld op zich al 
een bepaalde  vorm van bewustzijn en intentie in hersenweefsel (cirkelredenering: bewustzijn 
als effect van materiële werking van de hersenen, die op zijn beurt een effect is van het 
bewustzijn. In het verlengde hiervan liggen ook experimenten omtrent zogenaamde 
neuroplasticiteit. Mentale oefening bv rekenen leidt zelfs al op kort termijn tot observeerbare 
veranderingen in de biochemie en achitectuur van de hersenen. Ook dit toon het 
cirkelredenering. 

è Laura schultz : bus en kleinkind (ze tilde met één hand de voorwiel van een bus op om haar 
kleinkind te redden) toont dat we meer moeite moeten doen om psychische ervaring te 
begrijpen, maar mens is blind voor directe evidentie uit eigen omgeving➔ blind geloven van 
wetenschap  

Wetenschappelijke bevindingen hier omtrent :Psycho-neuro-immunologie: laat ons toe om de rol in te 
schatten die angst en stress spelen bij het verloop van virale infecties. 

è Stress leidt tot verlaging van de immunologie en dus tot grotere kwetsbaarheid voor virussen. 
Heeft ook invloed op de sterftecijfers. En dit vooral bij mannen met virale longaandoeningen. 



Oona Van Loo   2021-2022 

 46 

Herbert Basedow: Primitieve samenlevingen: vloek van sjamaan  

= psychogene dood: autoriteitsfiguur werkt krachtige mentale voorstelling op die levendig en helder 
aanwezig zijn en trekken aandacht van alle andere voorstellingen weg lichaam neemt vorm aan van die 
voorstelling (het sterft, wordt gezond..). belangrijk hier is dat de volledige gemeenschap gelooft in de 
autoriteit van de sjamaan. 

Placebo-effect:werd veel gebruikt in de oorlog toen men tekort had aan morfine en een zoutoplossing 
in spuiten toediende. Sindsdien dit meer gaan gebruiken 

è Shapiro&wampold: vaak meer dan 80% van effecten van geneeskundige ingrepen is van 
placebo. Onderzoekers pleiten voor een veralgemeend gebruik van placebo’s ipv medicatie 
 

è Effect van Psychische factoren op lichaam is enorm.  
 

è Placebo toon ons dus het enorme belang de subjectieve appreciatie van de therapeutische 
interventie door de patiënt. <-> nocebo-effect = negatief er tegenover staan en dus 
geen/mindere werking. 
 

Clauvin: experiment op sprinkhanen 

è Besluit: beslissende factor is het al dan niet aanwezig zijn van visuele voorstellingen in de 
belevingswereld. 

Gustave le bon: overtuigingen in massa = zelfde invloed op lichaam als hypnose. 

Béchamps : “de microbe is niets, het is het milieu dat telt”. 

Het symbolisch register: het register van verhalen en ideologieën  

è De manier waarop verhalen mens en maatschappij in hun greep houden, is ronduit verbluffend 
en grotendeels miskend. 
 

è Marcel Mauss: opgroeien binnen narratief bepaalt vanalles (lekker vinden, lichaamsbeweging, 
basale reflexen bij pijn). (zie hoofdstuk 3 en 4) 
 

è Lichaam: wordt volledig geabsorbeerd en gekoloniseerd door het mythische verhaal waarin we 
opgegroeid zijn. 
 

Levi Strauss: “l’efficacité symbolique” grootheid van effect op mentale en lichamelijke functioneren 
door symbolische structuren op samenlevingen en individuen. 

è Bv : Bevallingen bij sjamanen in Braziliaans regenwoud, Verlichtingsmens: opgevoed in een 
mythe die iets vertelt over zijn herkomst, levensperspectief en negatieve en positieve emoties 
toeschrijft aan specifieke stimuli. 
 

è Mythe: verhaal van mechanistische universum: mens als kleine machine in grote machine van 
universum. Ziekte en gezondheid: de autoriteit wordt gezien als medisch expert die zoals 
sjamaan ritueel uitvoert en patiënten hun lichaam tot orde roepen. 
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Artsen nu heeft een beperkt besef van impact op zijn interventies door zijn symbolisch kader 
waarbinnen hij opereert. Gelooft vaak dat psychologie niets te maken heeft met genezing. Maar het is 
een enorme bijdrage het toont de impact van visuele voorstellingen in geneeskunde + hoe sterk hij op 
symbolische effecten gebaseerd is.Westerse mens heeft toch nog alle aandacht op materieel 
biologische dimensie (psychologie = bijzaak). 

è Solzhenitsyn: the gulag archipelago : over een gevangene die in nazi concentratiekampen 
leefde en door stalinisme dan in de goelags belandde. Hij viel op omdat hij weigerde sommige 
taken te doen ondanks de zwra straffen die daaruit volgde puur uit z’n ethische principes. 

Uitdaging toekomst: ruimer onderzoeken en benutten van mogelijkheden die een meer psychologische 
benadering van de mens bieden als alternatief voor de biologisch-reductionistische benadering. 

è Zonder die uitdaging aan te gaan, is de kans klein dat we een duurzame oplossing vinden voor 
huidige en toekomstige crisissen. 

Oorzaak dat we psychische causaliteit als iets vreemd zien?  

è We zijn allemaal onderhevig aan mechanistisch-materialistische illusies, ookal dwingt 
wetenschap ons hier niet toe, omgekeerd zelfs de weg naar een beter begrip van biologie en 
materie zal onbetwijfelbaar via het begrijpen van de structuur van ons psychisch leven 
verlopen. 

Fundamentele taak: De wetenschap moet structuur van psychische ervaring in kaart brengen, haar 
wetmatigheden ervan expliciteren en te bestuderen welke mogelijkheden deze toegangspoort tot het 
menselijke wezen opent voor mens en maatschappij. 

Waar moeten we naartoe? 

è Naar een wetenschap die zich niet laat verblinden door de mechanistische ideologie, maar die 
de rationele analyse van de werkelijkheid maximaal doordrijft, tot aan de absolute limiet van 
het rationeel kenbare, tot aan het punt waar de ratio zichzelf achterhaalt. 
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3.11 Wetenschap en waarheid 

Totalitarisme =  het geloof dat het menselijke verstand het leidinggevende principe kan zijn in leven en 
maatschappij. Het streeft naar een utopische, artificiële samenleving, geleid door technocraten of 
expert 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. 

 
HET IDEAAL VAN DE TECHNOCRATISCHE MAATSCHAPPIJ 

è Inherent aan de verlichtingstraditie, in het bijzonder aan de positivistische tak ervan. 
o Positivistische denkers drukten hun fanatieke geloof uit in een humanistisch-

technocratische maatschappij waarin wetenschappers en technocraten de plaats van 
pausen en priesters zouden innemen.Niet god maar menselijke rede moet worden 
verheerlijkt = weg naar een utopische maatschappij zonder oorlog of conflict, een rijk 
der vrijheid 
▪ Vb. stalinisme, nazisme: paradijs realiseren en daarvoor was alles gerechtvaardigd  

Het is een kapitale fout om ‘totalitarisme’ enkel in totalitaire regimes te herkennen. Er is een continu 
aanwezige, totalitaire grondstroom die bestaat uit een fanatiek streven om vanuit technisch-
wetenschappelijke kennis het leven in verregaande mate te proberen sturen en controleren.  

De technocratische gedachte loopt altijd op 2 benen :  

1. Aantrekkelijk door positief beeld van artificieel paradijs (alle lijden en tegenspoed weg).  
2. Opdringerig door vanuit angst, als een noodzaak te gebruiken om problemen op te lossen.  

o Steeds feller met elke bedreiging meer samenlevingen moeten veranderen in internet 
of bodies (lichaam getracked, gemonitord en getracet door technocratische overheid) 
 

o ‘wie niet meegaat in de technologische oplossing is naïef en onwetenschappelijk. 

Totalitarisme en technocratie  

è Profileren zich graag als het summum van ratio en wetenschappelijkheid. 
è Technocratische paradijs: zal de bevolking gelukkig en gezond maken. 

o Chips in mensen steken kan ervoor zorgen dat alle tekens van ziekte geregistreerd 
worden en behandelt kan worden.   

è Niet meegaan in het idee = Gebrek aan burgerzin, vind zichzelf belangrijker dan collectief.  
è Te veel controle maakt ook ziek ! Controle leidt tot stress, en stress leidt tot een verminderde 

weerstand, wat dan leidt tot ziekte. 

HEGEL: ‘das wahre ist das ganze’ (Het hele psy, eco, soc context speelt een rol) 

WETENSCHAP IN 20STE EEUW TOONT ONS : 

è Het kleine en het grote zijn met elkaar verbonden, alles maakt deel uit van overkoepelend, 
complex en dynamisch systeem. 
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è Om een virale aandoening te begrijpen, moet men gaan kijken naar de mens, maatschappij en 
de principes van de natuur. Op die manier dringen de grote vragen van het leven zich weer 
naar voren : wie zijn we als verlangende wezens ? Er is nooit een definitief antwoord, ze 
kunnen nooit definitief rationeel worden bepaald (hoofdstuk 9). Het eindpunt van de 
wetenschap is geen perfect rationeel begrip en controle over de werkelijkheid: het is veeleer 
het definitief aanvaarden dat er grenzen zijn aan de menselijke ratio, dat het weten niet de 
mens toebehoort, maar in het ruimere systeem moet worden gesitueerd waar de mens deel 
van uitmaakt.  

Spanningsveld: ontwikkeling van wetenschap zien als 

1. Enerzijds: groei van rationele kennis = van steeds meer fenomen wordt het duidelijk aan welke 
wetmatigheden ze gehoorzamen.  

2. Anderzijds: een proces dat naar een a-rationele kern in de dingen voert, naar iets dat zich 
onttrekt aan het menselijke verstand. En dat iets is niet zomaar een klein verwaarloosbaar 
aspect van de zaak, het is de essentie van het leven (hoofdstuk 3). 

Het is op dat niveau dat we kunnen begrijpen dat, naarmate de rationalisering van de wereld 
zich verder doorzet, de mens steeds meer ook het gevoel heeft dat de essentie van het leven 
hem ontglipt & ook meer ervaringen van zinloosheid, angst, psychisch onbehagen en frustratie 
geconfronteerd wordt (hoofdstuk 1-5).  

Het is te verwachten dat de reeks crisissen waarin we ons bevinden, de inconsistenties in de 
mechanistische ideologie en falen van pseudo rationele remedies zal duidelijker maken dat het wezen 
van de dingen niet rationeel kenbaar is en de werkelijkheid niet kan worden gereduceerd tot 
mechanistische schema’s. We kunnen de essentie van het leven gaan zoeken in datgene wat altijd 
maar weer aan rationalisering en mechanisering ontsnapt, in datgene wat uit een gesprek verdwijnt 
als je het digitaliseert, in verschil tussen elektrische warmte en houtkachel etc.  

De tocht van de wetenschap eindigt niet zozeer in superieur weten, maar in een soort van socratische 
bescheidenheid. De mens die de tocht heeft afgeled en ver genoeg is geraakt weet dat elke rationele 
kennis relatief is en vreemd blijft aan de essentie van het object dat hij probeert te begrijpen’.  

Verschillende grondleggers van de wetenschap hielden een mystieke wereldvisie op na die gegrond was 
in het feit dat ze in hun onderzoeksobjecten geconfronteerd werden met een onophefbaar mysterie. 
Dat betekent geenszins een minimalisering van het belang van ratio en logica. Het betekent wel dat de 
ratio niet de eindbestemming van de mens is. De mensheid moet haar voeten stevig op ieder logische 
trede zetten om uiteindelijk de ratio te overstijgen. 

Grote wetenschappers hebben het logisch feitelijke discours van wetenschap achter zich gelaten en op 
een verlichte manier teruggegrepen naar het soort discours dat door de verlichting in eerste instantie 
als secundair werd beschouwd : een poëtisch / mystiek discours dat getuigt van respect en oprecht 
ontzag voor het onnoembare. Hieruit trekken we iets belangrijk namelijk : 

è Het traject dat de wetenschap aflegde, is structureel hetzelfde als het traject dat kind aflegt 
tijdens subjectwording. 

è Op ontwikkelingspsychologisch vlak (hoofdstuk 5) : 
o Start: kind z’n leven start in een symbiotische resonantie met het  moederwezen,  door 

vroege (lichaams)taal. 
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o Vanaf spiegelstadium: is er een einde hieraan, nu gaat men op een logische manier 
bepalen welk woord naar welk object verwijst. Het ultieme object waar men op die 
manier greep probeert in te krijgen is altijd het verlangen van de Ander. 

o De gedrevenheid om het discours van de ander te begrijpen, komt in laatste instantie 
altijd voort uit de drang om dit object van verlangen van de ander te worden 

§  Narcisme afhankelijkheid en angst zijn hier gevolgen van 

Fixering van betekenis van woorden leiden tot het  verliezen van vermogen om symbiose te verkrijgen: 
fixering van betekenis ervan zorgt dat de woorden hun resonerend vermogen verliezen en de klanken 
niet meer de connectie teweegbrengen die ze in de eerste levensmaanden teweegbrachten.  

Op die manier zien we een samenhang tussen een aantal elementen : fanatiek streven naar logisch-
rationeel begrip, narcisme, afhankelijkheid, angst, sociaal isolement.  

TWEEDE ENORME REVOLUTIE IN DE SUBJECTIEVE ERVARING VAN HET KIND (ROND 3.5J):  

è Men begint te beseffen dat woorden geen definitieve betekenis kunnen krijgen: taal heeft 
onophefbaar tekort en er is geen definitieve zekerheid. 
 

è De narcistische illusie van het ‘ultieme object’ te worden wankelt daardoor en in 1ste instantie: 
oerangst in het narcistisch universum om achtergelaten te worden omdat je niet voldoet aan 
eisen van de Ander.  

Het kind kan op dat moment 2 mogelijke paden kiezen: 

1. Terugdeinzen voor narcistische angst + onzekerheid ongedaan maken door zich nog 
hardnekkiger aan narcisme en (pseudo) rationaliteit vast te klampen. 

Leidt tot : een steeds meer geïsoleerde existentie en uiteindelijk ook naar meer angst 
en onbehagen. 

 
2. In de onzekerheid de ruimte herkennen om op een creatieve manier invulling te geven aan het 

leven en eigenheid te realiseren: niet meer hét object van de Ander te hoeven zijn, opent een 
ruimte om zichzelf te mogen zijn en eigen persoonlijkheid te realiseren.  

 
Streefdoel : niet zozeer het genot van het object te zijn van de Ander, maar wel het 
graag gezien worden in de eigenheid als mens, in zijn eigen, singuliere manier waarop 
het keuzes maakt en zich als mens verhoudt tot andere mensen 

Op dit pad wordt men steeds gevoeliger voor niet feitelijk en niet logisch taalgebruik dat getuigt van 
eigenheid en creativiteit. Precies in dat soort taalgebruik vindt het kind voor een stuk de resonerende 
functie van taal en vereniging met de Ander terug. De losheid ervan laat uitwisseling van klanken toe 
om iets over te dragen van de logisch ongrijpbare eigenheid van de gesprekspartners op elkaar. Het 
spreken verandert op dat punt van een vehikel om kennis over te dragen in (subjectieve) waarheid. 

Op dit pad maakt het kind in alle opzichten de overgang van de narcistische positie van “his majesty 
the baby: iedereen staat altijd klaar voor mij”, naar deze van “mens onder de mensen”. In deze 
beweging emancipeert het zich ook.  
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Men wordt : zelfstandiger en onafhankelijker, maar ook het vermogen om onzekerheid te verdragen, 
gevoeligheid voor resonerende taal, menselijkheid, eigenheid, soevereiniteit, connectie met het Andere. 

è Revolutie: bij elk kind verschillend en nooit definitief  
è In zekere zin bestaat het hele leven als poging om ruimte voor zichzelf te vinden in verhouding 

met Anderen. De ene streeft hier sterker naar dan de andere, maar niemand ontsnapt aan 
deze existentiële opdracht. 

è Hoe vollediger dit doorlopen: hoe meer energie en creatieve kracht. 

De wetenschap én de op haar gebaseerde verlichtingsmaatschappij staan eigenlijk voor dezelfde 
tweesprong als elk kind staat wanneer het geconfronteerd wordt met de fundamentele onzekerheid 
van zijn bestaan en van zijn positie in verhoudingen met de Ander. We kunnen :  

1. Als maatschappij terugdeinzen voor de angst en de onzekerheid miskennen 

= oplossing zoeken in nog meer wetenschappelijke ideologie, schijnrationaliteit, schijnzekerheid en 
technologische controle. Leidt tot nog meer angst, depressie en (sociaal) isolement. Plus nog 
hardnekkiger het oncontroleerbare proberen te controleren, met nog meer ontreddering tot gevolg. 

Logisch eindpunt van deze vicieuze cirkel die we al besproken hebben is: massavorming en 
totalitarisme d.w.z : de radicale destructie van menselijke creativiteit , eigenheid, diversiteit en elke 
vorm van  sociale band. proces naar limiet aan het evalueren: massavorming en ver -technologisering 
zo doorgedreven dat haar controle tot kern van intimiteit en privésfeer reikt. 

We maken daarmee het eindpunt mee van een cyclus: moment waarop een heersende ideologie tot 
haar uiterste consequentie gedreven wordt, zich nog één keer in haar volle macht opricht en zo ook 
definitief haar onmacht toont. 

2.  Als maatschappij onze narcistische angst trotseren en erkennen dat onzekerheid 
inherent is aan de menselijke conditie en een noodzakelijke voorwaarde is voor het 
ontstaan van creativiteit, eigenheid en menselijke band. 

  Op dit pad wordt de maatschappij een ruimte waarin verbondenheid en individuele verschillen elkaar 
wederzijds versterken. De Grote wetenschap volgde dit spoor al: ze volgde de rede tot haar absolute 
limiet en heeft de opening gemaakt naar & uitzicht gegeven op een nieuwe vorm van kennen, 
verbinden met het Andere en op een menselijke existentie volgens andere principes. 

Men vertrekt net zoals kind: vanuit het geloof dat het object dat bestudeerd wordt volledig logisch 
begrepen kan worden. Feiten zijn logisch maar hoe verder analyse, hoe helderder er zich een kern in 
aftekent die intrinsiek onlogisch is en onbereikbaar is voor het menselijke verstand. En net zoals een 
kind opent er zich op dat moment een besef van de relativiteit van elke logica en een gevoeligheid voor 
taalvormen die niet zozeer naar logisch begrip streven, maar tot resonantie met het object leiden. 

Opkomst mechanistisch mens en wereldbeeld  

= Revolutie op niveau van kennen van de wereld  

è Religieus wereldbeeld: kennis aan mens door god (bron weten buiten mens)  
è Mechanistisch wereldbeeld: bron van kennis in zichzelf (feiten observeren en logisch nadenken 

= kennis) na tijdje ook besluit: kennis ligt buiten mens. 
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è Het ultieme weten bevindt zich buiten de mens.Kennis trilt in de dingen. En mens ontvangt het 
door mee te trillen op de frequentie van de dingen. En hoe meer vooroordelen en overtuigingen 
opzij gezet worden, hoe zuiverder hij kan meetrillen en nieuw weten kan ontvangen.  

o Dit is één van de mogelijke interpretaties van de stellingen van Renée Thom: ‘grote 
wetenschappers beschikken niet zozeer over een enorme logische denkcapaciteit, 
maar wel over een buitengewoon vermogen om zich in te leven in de dingen die ze 
bestuderen’ (hoofdstuk 1). Niet enkel wetenschap kan dit, maar ook :  

§ Vb. vakmanschap kan niet door theorie, leren aanvoelen van je materiaal/job. 
Vb. vermogen lichaam leren aanvoelen / leven leren aanvoelen. 

Op dezelfde manier moet de mens ook zichzelf als psychisch wezen leren kennen, als 
knooppunt van subjectieve ervaringen, gedachten, gevoelens, in het bijzonder zoals deze 
opwellen in verhoudingen met anderen. Het vermogen om eigen ervaring aan te voelen en 
onder woorden te brengen en uitspreken tav een Ander = wat de kern van onze existentie als 
mens uitmaakt. We bestaan als mens op moment dat we via een vol (=een spreken waarin iets 
van de mens die we zijn trilt en resoneert) spreken iets van onze eigenheid aan een ander 
kunnen geven. Het is via de kunst van het goede spreken dat we een echt contact met anderen 
en de wereld rondom ons realiseren. 

Mechanistische visie: dood,lijden en aftakeling zijn zinloos, heeft ons niets te zeggen en leren 
als mens. De dood heeft geen aanvaardbare rol, en dat zint hem niet. Maar nu heeft hij wel 
een nieuwe plaats gekregen door het cultiveren van de kunst van het goede spreken en 
realiseren van het contact met het object. 

De nauwe begrensdheid met het ego wordt opgehoffen door de verbondenheid met de Ander 
en de wereld en door het resoneren met het ruimere geheel. Letterlijk : In de mate waarin men 
zich kan verbinden met wat zich buiten zichzelf bevindt, overstijgt men de eigen grenzen en 
wordt de eigen ervaringswereld verruimd naar een existentie die zich in tijd en ruimte 
eindeloos uitstrekt. De resonantie met het grotere zorgt dat men participeert in de tijdloosheid 
van het universum, dat men trilt als een riet in de eeuwige lucht van het leven. 

 

In de kern van de dingen zit iets dat zich nooit definitief in de categorieën van de logica laat vatten en 
dus telkens opnieuw moet verwoord worden. En elke poging is tijdelijk want er komen altijd nieuwe 
worden bij. 

MAX JACOB: “le vrai est toujours neuf” (= het ware is altijd nieuw) 

Kern van dingen = nooit definitief in categorieën van logica�telkens opnieuw verwoorden  

De ontmoeting met het object produceert waarheid (veranderd telkens), een zich altijd maar 
vernieuwend spreken waarvan de kernkenmerk niet zozeer is dat het logisch correct is, maar wel dat 
het fris en oprecht resoneert met datgene waarover het gaat. 

‘Waarheid’ is niet meer een eigentijds concept. In ‘de moed tot waarheid’ maakt FOUCAULT 
onderscheid tussen retoriek en waarheid. 

è Retoriek= probeert een ander denkbeelden en overtuigingen op te wekken die hij zelf niet deelt. 
è Waarheidsspreken: oprecht een idee of ervaring van zichzelf via zijn spreken overbrengen op 

de Ander (iets in zichzelf laten resoneren in de ander).  
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Laatste eeuwen is er steeds meer retoriek (vb. politiekers: enkel overtuigen, voeren het niet uit). Maar 
revolutie in de maatschappij zou moeten kantelen naar waarheid als sturend principe. 

Foucault: 4 vormen van waarheidsspreken  

1. Profetie: voorspellend vermogen dat niet voortkomt uit logisch begrip maar uit het aanvoelen 
van het verhaal dat de werkelijkheid in zijn greep heeft. 
 

2. Wijsheid: vermogen om de stilte te bewaren en de ander zo zijn eigen woorden te laten horen. 
 

3. Techné: vermogen om technisch correct te spreken, een logisch-feitelijk discours produceren 
dat adequaat de structuur van het object vat waarnaar het refereert. 
 

4. Parrhesia (vrijmoedig spreken): de moed om die woorden te laten klinken in de publieke ruimte 
die het schijndiscours van de maatschappij doorbreken.  

Alle 4 te maken met het vermogen om met een object te resoneren en die resonantie in een oprecht 
spreken te laten klinken en over te dragen op anderen. 

De herwaardering van waarheidsspreken zal dé graadmeter zijn van de mate waarin de revolutie zich 
aan het voltrekken is die nodig is om de tendens tot totalitarisme, te boven te komen. 

SLOTVRAAG : IS HET NIET GEVAARLIJK OM RATIONALITEIT ALS IDEAAL OP TE GEVEN?  

Vb. elke dag zijn er 35 000 kinderen aan de andere kant wereld die sterven aan hongersnood. Dit 
verroert ons nauwelijks, in vergelijking met bv de coronavirus.  

De rationaliteit en het humanisme van de Verlichting zijn in veel opzichten maskers. Doe de maskers af 
en je kijkt in de oge van de irrationaliteit en oeroude menselijke ondeugden. 

Een rationeel wereldbeeld belet ons niet om het irrationele de vrije loop te laten. Integendeel, het belet 
ons om de irrationaliteit te erkennen. En dusdanig krijgen ze grote proporties. De daarentegen mens 
die de limieten van z’n eigen verstand kent, wordt minder verwaand en menselijker, meer in staat om 
het Andere anders te laten zijn.   

Als z’n verstand stopt met roepen, hoort hij dat de dingen des levens hun eigen verhaal murmelen. Hij 
beseft dat hij ook recht heeft op z’n eigen verhaal. De wetenschap dat geen enkele logica absoluut is, is 
DE voorwaarde voor mentale vrijheid. Het gat in de logica zorgt voor opening tot een eigen stijl en 
drang tot creatie 

GOETHE : “Al scheppend werd ik gezond” 

Die remedie zorgt ervoor dat we recht hebben op vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht 
kunnen huldigen zonder ons door elkaar bedreigd te voelen. ze draagt het vermogen in zich om angst, 
onbehagen, frustratie en agressie te milderen, zonder dat er een vijand voor nodig is. Dat is het punt 
waarop we ons niet meer in de massa hoeven te verliezen om zin en verbondenheid te ervaren, dat is 
het punt waarop de winter van het totalitarisme plaats maakt voor een lente van leven.  

 
 


