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CULTUUR EN MAATSCHAPPIJKRITIEK 
‘ALS JE NIET SPREEKT, VERLIES JE LANGZAAMAAN JE ZIEL.’ 

INLEIDING 

DOEL 

- Aantal kenmerken van maatschappij aan kritische psychologische analyse onderwerpen 
- Met open geest: alle vooroordelen en dogma’s opzijzetten 
- Centrale vraag: wat is het verband tussen ideologie van de rede, opkomst van de wetenschappen en 

totalitarisme? 

VERLICHTINGSCULTUUR 

- = omvat cultuur en maatschappij zoals oorspronkelijk is ontstaan uit wetenschappelijk wereldbeeld 
- Sedert opkomst wetenschap (eind 16e, begin 17e E) 

o Oiv Copernicus, Galileo Galilei à wetenschappelijke revolutie 
§ Evolutie op epistemologisch en samenlevingsvlak 

o Na religieus wereldbeeld ontstaan 
o Tegen einde 18e E  

§ Mens- en wereldbeeld radicaal dominant 
§ Maatschappelijke structuren bepalen 

- Kernkenmerken (Kant) à “Wat is Verlichting?” 
o Basis Verlichting: houding/vermogen gecreëerd in maatschappij door autoriteit waarin bevolking 

durft denken en durft spreken 
§ ‘Al te gemakkelijk om te vertrouwen op autoriteit’ 
§ ‘Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn zelf verschuldigde onmondigheid. 

Onmondigheid is het onvermogen zich van eigen verstand te bedienen, zonder de leiding 
van een ander te volgen…’ 

§ Deugd stond al centraal bij oude Grieken, Joden = parrhèsia 
• = vrijmoedig spreken 
• = vorm van spreken waarbij mens zich vrij en moedig voelt 

à moedig = durft ingaan tegen algemene opvattingen/dominante discours  
1. ZELFS met risico op ernstige gevolgen (dood, verlies vrijheid en sociaal 

statuut…)*** 
2. Dominant discours niet per se verkeerd, maar heeft neiging te vervallen 

in schijn, leugen en dogmatiek** 
à religieus discours was vorm van waarheid spreken/oprecht discours, 
maar naarmate dominant werd, veranderde in vorm van schijn, bedrog 
en manipulatie 

§ Kernkwaliteit: ganse maatschappij zou hierop moeten gericht zijn 
• Autoriteiten zouden een ruimte moeten creëren waarin dit mogelijk is MAAR 

maatschappij in gefaald 
1. Massavorming* 
2. Geleidelijk ethisch verval van wetenschap 

  



2 
 

MASSAVORMING* (GUSTAVE LE BON) 

- = soort groepsvorming die ertoe leidt tot de massa elk vermogen tot kritisch denken verliest en de 
individuele ziel volledig vervangen wordt door een groepsziel als een soort echo van het groepsdenken 

o = vorm van groepshypnose die individuen van elk vermogen tot kritische afstandname en ethisch 
besef berooft 

o Sluipend karakter: bevolking valt er vaak argeloos aan ten prooi 
§ Harari: ‘De meeste mensen zouden het niet opmerken mocht er zich een totalitaire staat 

installeren.’ 
o « wat Kant uitdraagt 
o « Foucault (‘Moed tot waarheid’): maatschappij kan niet functioneren zonder bepaalde 

individuen (minderheid) die ingaat tegen massa (meerderheid)/dominante discours 
§ Iemand die ingaat tegen dominante discours is iemand die op bepaalde manier de 

waarheid spreekt** 
• = vorm van spreken die een (maatschappelijke) consensus doorbreekt 
• = gestolde verhaal openbreken waarin de groep zijn toevlucht, gemak en 

zekerheid zoekt 
à gevaarlijk: jaagt groep angst aan, zorgt voor irritatie en agressie 

- Kan ook goed zijn MAAR 
o Enige band die nog toegelaten is, is band tussen collectief en individu = extreme loyaliteit tav 

collectiviteit 
o Eist steeds meer dat individu eigenbelang opzij zet voor collectief = fanatiek belang collectiviteit 
NODIG: vruchtbaar samenzijn is goede balans tussen beide 
DUS: enigszins goed, maar gebrek aan evenwicht zorgt voor problemen 

- Hoe hoger scholingsgraad, hoe gevoeliger voor groepsvorming en groepsinvloeden (Le Bon, Arendt) 
o Dus iets in onderwijssysteem die ervoor zorgt dat mensen niet aangemoedigd worden 

onafhankelijk te denken à lijken aan te zetten tot meer conformisme 
- Fenomeen massavorming doorheen de eeuwen steeds sterker geworden 

o Sedert 18e -20e E steeds groter, steeds meer mensen aan ten prooi en steeds langer duurt 
§ Voorheen: FR, kruistochten 

o Le Bon: als zo verdergaat, dan zal de massa het richtinggevende principe worden en zal een 
staatsvorm ontstaan waarbij massa macht neemt 

§ = totalitarisme (cfr. Nazi-Duitsland, Sovjet-Unie) 
• Voorspelling komt uit: voor 20e E nooit bestaan!!!! 

TOTALITARISME 

- Radicaal verschillend van klassieke dictatuur – psychologisch vlak 
o Klassieke dictatuur:  

§ 20e E: opkomst totalitarisme 
§ Kleine groep (dictatoriaal regime) olv dictator waarbij macht gebaseerd is op een 

primitief psychologisch mechanisme 
• = vrees van agressieve potentieel van regime 

§ Eenzijdige contractoplegging aan beschaving 
§ Wanneer oppositie monddood: besef nu macht heeft, best kan bestendigen door te 

tonen een goede leider te zijn à agressiviteit mildert 
• Om hen te overtuigen niet in opstand te komen 
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o Totalitair systeem:  
§ = extreme overheidscontrole en radicale destructie van psychische en fysieke integriteit 

van het menselijke wezen 
§ Gegrond in psychologisch proces van massavorming - groepshypnose 
§ Als oppositie monddood: dan pas ontplooiing volledige agressief potentieel 

• Met aandacht voor potentiële vijanden die op zich nog geen bedreiging vormen 
• Bv. Hitler, Stalin 

- Gelijkenis met klassieke dictatuur: gekenmerkt door gewillige navolging van bevolking 
- Gevaar! 

o Radicale bereidheid om persoonlijke belangen op te offeren uit solidariteit met het collectief 
o Extreme intolerantie tav dissidente stemmen 
o Vatbaarheid voor absurde (pseudo-wetenschappelijke) indoctrinatie en propaganda 
à Associatie met werk-, concentratie- en uitroeiingskampen, maar slechts laatste stap in lang proces 

- Waarom? 
o Rechtstreeks gelinkt aan 

§ Opkomst van veranderend wetenschappelijk mens- en wereldbeeld 
• Gevolgen:  

o Academisch onderzoek 
o Toekomstbeeld getekend door pessimisme en perspectiefloosheid 

§ « optimisme en positivisme (begin Verlichting) 
§ Sociaal isolement, ziekteverlof door psychologisch lijden, 

gebruik van psychofarmaca, burn-out… 
• 2019: alle maatschappelijke stressindicatoren stegen exponentieel 

o DUS stevent systeem op kantelpunt af  
à Reorganisatie en nieuw evenwicht zoeken 

§ Groei en verwording van wetenschap tot wetenschapsideologie/dogmatisch systeem 
• Gestart als praktijk waarbij met maximale openheid van geest naar fenomenen 

keek, alle mogelijke hypothesen overwegen en kijken wat meer aansluit bij 
feiten MAAR verwording naar dogmatisch systeem 

• Arendt: ‘Het ideale subject voor een totalitair regime is niet de overtuigde nazi 
of communist, maar iemand voor wie het onderscheid tussen feit en fictie en 
het onderscheid tussen waar en vals niet meer bestaat.’**** 

à opkomst massa ~ opkomst wetenschappelijke ideologie ~ vorming totalitarisme 
o Het symptoom bij uitstek van verlichtingstraditie/ideologie van rede 

- Oplossing?  
o Waar opening om voorbij te gaan aan fenomeen massavorming en niet meer geconfronteerd te 

worden met totalitarisme? 
o Opdracht:  

§ Nieuw mens- en wereldbeeld construeren 
§ Nieuwe grond vinden voor onze identiteit 
§ Nieuwe principes formuleren voor samenleven met anderen 
§ Herwaardering van spreken van waarheid 

- Voortgang totalitarisme 
o Begin 20e E: klassieke bendetotalitarisme (Arendt) 

§ Hitler, Stalin 
o Nu: technocratische vorm van totalitarisme (technocraten en bureaucraten) 

§ = vorm van totalitarisme gebaseerd op technologische controle 
§ Arendt (1951) voorspelde opkomst nieuw totalitarisme 

  



4 
 

§ Zichtbaar in  
• Greep van overheid op privéleven individu neemt hand over hand toe 
• Recht op privacy kalft af (zeker sinds 9/11) 
• Dissidente stemmen worden gecensureerd en gesanctioneerd (bv. 

klimaatdebat) 
• Aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten exponentieel gestegen 

à initiatief vanuit overheid én bevolking (cfr. woke-cultuur, klimaatbeweging) 
§ Steeds krampachtiger en destructiever wordende maatschappelijke reacties op objecten 

van angst – de terrorist, de klimaatopwarming, het coronavirus 
• verweer met: CONTROLE 
• MAAR controledwang leidt tot angst en angst tot controledwang: vicieuze cirkel 
• GEVOLG: totalitarisme 

§ Technologische ‘tracken en tracen’ van bevolking werd meer en meer aanvaardbaar en 
zelfs noodzakelijk geacht 

VERVAL VAN HEDENDAAGSE WETENSCHAP 

- Begin 16e E: wetenschap als discours van absolute minderheid die op gevaar van eigen 
imago/prestige/sociaal statuut/leven bleef spreken 

o Bv. Copernicus, Galileo Galilei -  dominante religieuze discours doorbroken 
§ Sommigen met leven bekocht – GEVAAR!*** 

o Door grote successen doorheen periode van 2-tal eeuwen: dominante discours geworden 
§ DAN ook verwording wetenschappelijke discours 

- WAAROM naarmate discours dominant wordt, minder waarachtig wordt? 
o Nu daar aanbeland met wetenschappelijke discours à vorm van schijn! 
o Van zodra discours/narratief/theorie/overtuiging door meerderheid gelooft wordt, wordt het 

het geprivilegieerde instrument om de massa mee te sturen, te manipuleren, te bedriegen 
§ Ten tijde Galilei niemand wetenschap gebruiken om producten te verkopen, carrière te 

maken… omdat wetenschap niet populair was 
o DAAROM stemmen nodig die tegen discours ingaan!!!!!! (parrhèsia) 

ALHOEWEL dominante discours doorgaat voor waarheid, ligt heel erg vanaf 
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DEEL 1: WETENSCHAP EN HAAR PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN 

WETENSCHAP EN IDEOLOGIE 

- Spanningsveld tussen wetenschap en wetenschapsideologie 
o Tegengesteld en moeilijk verenigbaar 
o Oiv verworden wetenschap tot wetenschapsideologie heeft academisch onderzoek en onderwijs 

enorm aan kwaliteit heeft ingeboet 
§ Bv. replicatiecrisis in wetenschappen (2005) 

MODERNE WETENSCHAP 

- Begin moderne wetenschap en verlichtingstraditie (einde 16e E) 
o Moment waarop Galileo Galilee verveeld luisterde naar discours/preek priester in Dom van Pizza 

à aandacht getrokken door grote chromekandelaar die heen en weer bewoog wss door wind 
door openstaande deur naar binnen waaide 

§ Maakte veronderstelling: zou het kunnen dat de duur/snelheid waarmee de kandelaar 
heen en weer beweegt steeds even lang is ongeacht hoe ver deze gaat? 

• Gemeten via polsslag 
• Enkel lengte slingerarm invloed op duur en snelheid beweging 

§ Nooit eerder iemand opgevallen – maar zo’n eenvoudige wetmatigheid!! 
• Enorme praktische toepassingen 

à bv. eerste pendule (= slingeruurwerk - Huyghens) hierdoor gemaakt 
- Symbolische lading van uitvinding weerspiegelde enorme revolutie van volgende eeuwen 

à Religieus discours vervangen door wetenschappelijk discours 
o RADICAAL: markeerde volledig ander perspectief in leven! 

§ Religieus: blik naar binnen gericht - MENS MOET VERANDEREN 
• Lijden, tegenslagen à probleem in mens zelf  
• Mens als ethisch en moreel wezen 
• Wereld – schepping van God- niets verkeerds mee 
• Kennis en weten ligt buiten onszelf – door God aan mens gereveleerd 
• Dogma’s afgeleid uit religieuze teksten 

§ Wetenschap: blik naar buiten gericht – WERELD MOET VERANDEREN 
• Mens kan wereld veranderen en zelf blijven wie hij is 
• Gaven onwetendheid toe en luisterden naar wat dingen zelf te vertellen hadden 
• Primaire blik mens: 

1. Uiterlijke, materiële wereld 
2. Rationeel begrijpen, controleren en bijsturen van die wereld – mens 

kan zelf tot kennis komen! 
3. Om draaglijker te maken en alle lijden en zelfs de dood te verwijderen 

• Mens als ethisch wezen minder belangrijk en reduceerbaar tot materiële wereld 
- mens gevolg biochemie van hersenen 

o Copernicus, Newton, Bruno, Descartes…: geloofden dat als men vooroordelen opzij zette en met 
open geest natuur bestudeerde dan tot adequate en rationele kennis ervan kon komen 

§ = durf denken over wat je met je eigen ogen kunt zien buiten jezelf 
§ = met ogen feiten registreren en met verstand rationele verbanden leggen 

  



6 
 

- 100j tijd (18e-19e E): wereld veel meer veranderd dan in 1000 jaren daarvoor veranderd was  
o Mens voor het eerst vermogen om menselijke conditie/wereld echt te veranderen en aan te 

passen conform zijn noden/behoeftes/verlangens 
o HOEWEL rationele reductie werkelijkheid heel succesvol was, stuitte wetenschap snel op feit niet 

alles rationeel begrijpbaar is 
§ Elk fenomeen dat bestudeert wordt, houdt iets intrinsiek irrationeel in zich 
§ Wereld is niet volledig objectief kenbaar– mens die kijkt, observeert heeft een 

wezenlijke invloed op datgene wat geobserveerd wordt 
• Illusie van zekerheid wordt doorbroken 
• Quantummechanica – Schrödinger: ‘looking at something, changes it’ 

o Afh van wetenschapper die observeert, zal deeltje zich op andere 
plaats bevinden/historisch ander traject hebben afgelegd 

à Observerende mens als ethisch wezen/subject wezenlijke invloed op wat bestudeert 
ZELFS op materiële objecten 

- Evolutie1: eigen vooronderstellingen en vertrekpunten onjuist verklaren 
o Niet zo dat mens als ethisch en moreel wezen niet belangrijk is 
o Wel mens en subjectieve dimensie die centraal staan en bepalen wat in materiële wereld ziet en 

hoe die wereld is 
o Wetenschap besluit dat wereld en dingen niet rationeel begrijpbaar zijn 

§ Bohr: ‘Als het op atomen aankomt, kun je de taal enkel als poëzie gebruiken’ 
• = je kan atomen nooit met rationeel, logisch taalgebruik omschrijven omdat ze 

zich zo grillig, fundamenteel irrationeel gedragen  
§ Ultieme kennis wordt opnieuw en definitief buiten zichzelf gesitueerd 

o Aanvaardt haar eigen beperkingen:  
§ Wetenschap als poging om objectief te observeren en logisch te verklaren gelimiteerd 
§ Slechts heel beperkt deel van realiteit op die manier kenbaar is  
§ René Thom (grote wiskundige): ’Dat deel van werkelijkheid dat rationeel en logisch 

kenbaar is, is heel beperkt en de rest van de werkelijkheid kun je pas leren kennen door 
je erin in te leven op een empathische manier.’ 

o Contact met kern die zich aan elk logisch discours onttrekt, resulteert niet zelden in een seminale 
religieuze ervaring  

§ = religieuze ervaring die voorafgaat aan en niet bezoedeld wordt door enige vorm van 
godsdienstige institutionalisering 

§ Planck: ‘wetenschap arriveert uiteindelijk waar religie ooit vertrok; in een persoonlijk 
contact met het Onnoembare.’ 

§ Fysici herwaarderen hierdoor grote religieuze en mystieke geschriften (bv. Uphanishads) 
à GROTE WETENSCHAP – durft toegeven dat fout zit en stelt andere manier van redeneren voor 

- Evolutie2: vorm van wetenschap die wetenschapsideologie werd - KLEINE WETENSCHAP 
o Tegelijk met evolutie 1 groeide tak uit boom van wetenschap die niet zozeer met open blik en 

zonder vooroordelen kon werken, maar die verviel in dogma en vooroordeel 
HOEWEL oorspronkelijk reactie op dogmatische religieuze vooroordelen 

o Hoe gebeurde dat? 
§ Vroege wetenschap heel succesvol 

à Vooral mechanistische-materialistische wetenschap (wetten mechanica Newton) 
• Alles herleidbaar tot eenvoudige, mechanistische wetten 

o Mens en wereld als materiële machine 
o Ideeën werden letterlijk vooroordeel à men vond het niet meer nodig 

om van elk fenomeen aan te tonen dat het effectief mechanistisch van 
aard was 
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• Enorm vermogen om werkelijkheid te veranderen 
• Eenvoud set weten en enorme realisaties uit voortkwam – heel fascinerend en 

werd dominante discours door greep op geest mensen 
§ MAAR van zodra discours dominant wordt, verliest kenmerken van wat we waarheid 

spreken noemen OMDAT het geprivilegieerde instrument wordt om massa te 
manipuleren, te sturen, in bedwang te houden, succes te hebben bij grote groep 
mensen 

• DUS wetenschappelijke discours wordt geschikt voor doelen die tegengesteld 
zijn aan oorspronkelijke discours 

• Bv. reclame – product door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat werkt 
tegen dat of dat 

o Mensen hebben vertrouwen in wetenschap 
o DUS wordt gebruikt op carrièrematig vlak, om producten te verkopen… 
o DAARDOOR discours aangetast en wordt minder waar 

• Bv. replicatiecrisis – culminatiepunt van proces dat al veel langer bezig was 
(laatste 1,5 eeuw) 

REPLICATIECRISIS 

- Replicatiecrisis (2005): academische wereld geschokt door aan oppervlakte komen van aantal zeer grote 
gevallen van fraude 

o Stapel: Nederlandse hoogleraar sociale psychologie 
§ Onderzoek bijna volledig zelf gefabriceerd 
§ Zeer gewaardeerd onderzoek – gepubliceerd in hoge impact journals 
§ Assistente trok aan alarmbel omdat weinig waarschijnlijk dat zo duidelijke resultaten uit 

datasets afkomstig waren 
o Vb. huidtransplantatie bij muizen – eigenlijk huid geverfd met rood en zwart 
o Vb. missing link – link tussen schedel primaat en mens – zelf schedel gefabriceerd 
o Vb. wetenschappelijke scans en beeldvorming gemanipuleerd 

- Onderzoekscommissie’s opgericht moesten onderzoek doen 
o Hoever fraude, hoe uitgebreid, wie deelgenomen… 
o Vonden veel grotere probleem dan regelrechte fraude - omvang was gestoord! 

§ Ioannidis: ‘Why most published research findings are false’ 
§ Onderzoek blijkt te wemelen van slordigheden, fouten, onzorgvuldigheden, geforceerde 

besluitvorming 
• Onderzoeker resultaten geforceerd heeft geïnterpreteerd in richting die voor 

zichzelf voordelig is of bij eigen subjectieve vooroordeel aansluit 
• MAAR meeste onderzoekers hebben overtuiging min of meer correct handelen! 

o Cfr. bevolking!! 
à Arendt: ideale subject van totalitaire staat**** 

• Minstens 72% van onderzoekers bereid om onderzoeksresultaten te verdraaien 
§ Heel beperkte repliceerbaarheid en zelfs reproduceerbaarheid 

• Repliceerbaarheid= onderzoek uitgevoerd door bepaalde onderzoeksgroep 
wordt herhaald door andere onderzoeksgroepen en leidt tot dezelfde resultaten 

• Reproduceerbaarheid= verschillende onderzoeksgroepen die dezelfde dataset 
onderzoeken tot dezelfde besluiten komen over dataset 

- Medische wereld vs psychologie 
o (Bio)medische wereld: reproduceerbaarheid: 15% 
o (Economie: 50%) 
o (Kankeronderzoek: 40%) 
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o Psychologie: tweede slechtste à zeer onthutsend!! 
à In die wetenschapsgebieden waarbij heel erg wilt kwantificeren, maar eigenlijk met fenomenen te 
maken krijgt die heel moeilijk te kwantificeren zijn: meeste problemen!! 

- Gebrekkige meetbaarheid aan basis van replicatiecrisis 
o Psychologie en geneeskunde: complexe en dynamische fenomenen 
o Metingen gebruiken waar niet op kunt vertrouwen, dan automatisch minder ernstig in onderzoek 
o Publicatiedruk – Open Science, pre-registratie, financiële belangen in kaart brengen 

§ Probleem niet opgelost daarmee, zolang blijft inzetten op onderzoeksmethodes die sterk 
inzetten op meetmethodes die heel beperkt zijn in betrouwbaarheid en validiteit 

§ 50% van onderzoekers heeft toe besluiten studies op één of andere manier manipuleren 
• Maar anoniem toegegeven DUS wss nog veel meer!!! 

o Blind-peerreview-systeem: ultieme garantie van wetenschappelijke kwaliteit van publicatie 
§ = studie wordt nagelezen en kritisch geëvalueerd door twee of drie onafhankelijke 

experts voor publicatie 
§ ‘blind’ = mbt tot de auteurs van de studie 

• MAAR eigenlijk weten ze het meestal wel 
• DUS onderzoeker moet persoonlijke vooroordelen mbt onderzoeksthema en 

auteurs aan de kant zetten 
à systeem staat en valt met ethische en morele gehalte van expert 
  = subjectieve, menselijke kenmerken 

- Validiteit en betrouwbaarheid van psychologische tests zou vrij goed zijn MAAR 
o Bv. onderzoek naar verband tussen persoonlijkheidsstijlen en depressieve symptomen 

§ 10% van mensen ook geïnterviewd naast metingen – kwalitatieve analyse 
§ Gevoel info in interviews verzameld heel gebrekkig convergeerden met uitspraken 

psychologische tests 
à Validiteit van gebruikte meetinstrumenten onderzoeken ipv oorspronkelijke onderzoeksvragen 

o Convergente validiteit (cross-method agreement) = mate waarin verschillende 
meetinstrumenten die eenzelfde kenmerk meten tot eenzelfde resultaat komen 

§ In psychologie: correlatie zelden of nooit hoger dan 0.45 
§ Vb. ramen opgemeten door schrijnwerker en 3 verschillende meetinstrumenten gebruikt 

• DUS NIET EVIDENT OM PSYCHOLOGISCHE KENMERKEN OP TE METEN! 
o Goethe: ‘Het meten van een ding is een grove handeling die op levende 

wezens slechts hoogst onvolkomen kan worden uitgevoerd.’ 
• Fundamentele epistemologische crisis: crisis in manier waarop mens probeert 

tot kennis te komen 
o Invulling van objectiviteit is problematisch à cijfers zijn 

geprivilegieerde manier om feiten te benaderen 
o Als men zegt validiteit goed is, dan zegt men even goed als gemiddelde psychologische test 

§ Maar vergeet te zeggen dat eigenlijke validiteit dramatisch is 
§ BETER: bestuderen wat invloed van (gebrek aan) validiteit op analyse die gebruikt wordt 
§ Vb. onderzoek: meetfout in twee metingen aanwezig accumuleert in correlatie 

• Correlatie van 0.60 à 0.18 
• Dergelijke studies zo goed als genegeerd!!!!!! 

o Meyer: validiteit (oa. convergente validiteit) van medische en psychologische tests vergelijkt  
§ Gemiddelde validiteit van medische tests nauwelijks hoger dan van psychologische tests 
§ Cfr. PCR-tests 
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WETENSCHAP EN HAAR PRAKTISCHE TOEPASSINGEN 

- Verwording van wetenschap:  
o Gestage achteruitgang van kwaliteit wetenschappelijk discours doorheen laatste 4-5E 

§ DUS vanaf begin Verlichting 
o Binnen opkomst van totalitair systeem speelt proces zich versneld af 

§ The origins of totalitarianism (Arendt)  
à Wetenschappers die zich inschakelden in systeem en gebruikt werden in media en 
propaganda zetten de wetenschappelijke dimensie van beleid in de verf en veranderden 
daarmee in kortste keren van wetenschappers in charlatans 
§ Statistieken om te illustreren hoe goed effecten waren van beleid op maatschappij 

• Nazisme: 
o Begin: enigszins correct 
o Later (op zeer korte termijn!!!): radicale minachting voor feiten 

• Stalinisme: 
o Begin: wetenschappelijke analyse van historisch-culturele proces 

§ MAAR echt goede statistieken zouden er nooit geweest zijn 
o Later: radicale minachting voor feiten 

PROBLEMEN GEKOPPELD AAN GOEDE WETENSCHAP 

- Negatieve, nefaste effecten op niveau van praktische toepassingen wetenschap 
o Dragen bij tot opkomst totalitarisme 

- Enerzijds leven veel vergemakkelijkt – POSITIEF EFFECT 
o Bv. mechanisering van landbouw:  

§ Enorme fysieke last weg 
§ Voeding gemakkelijker geproduceerd en minder hongersnoden 
§ WAARDOOR levensduur sterk steeg 

o Op korte tijd in alle opzichten menselijke conditie veranderd (bv. Galilei) 
§ In minder dan 30 jaar wereld enorm veranderd 

• Oa. door uitvinding pendule: tijd was meetbaar in om het even welke gewenste 
tijdseenheid – revolutie!!! 

§ Heel veel ontdekkingen gefaciliteerd (stoommachine, radio en tv, kunstlicht…) 
- Anderzijds hebben uitvindingen ook allemaal bepaalde tol geëist – NEGATIEF EFFECT 

o = hadden een aantal effecten die men niet op het eerste zicht vermoedde  
o Vooral op psychologisch en sociaal vlak 
o Vaak heel subtiel en weinig zichtbaar 

§ Bv. stoommachine – sociale structuur ingrijpend veranderd – SOCIAAL, PSYCHOLOGISCH 
• Aantal landbouwers kochten om werk te verlichten en efficiënter te kunnen 

uitvoeren 
o Vlaanderen was hier vaak koploper in 

• Rond stoommachines ontstonden nieuwe samenlevingen (cités) 
o Konden veel machines aansturen en hierdoor op kleine plaats heel veel 

mensen laten werken 
o Hadden nauwelijks sociale structuur 

§ Geen burgemeester, pastoor… 
• Nauwelijks differentiatie in beroepen 

§ Verdwijnen standen- en klassemaatschappij 
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§ Puur gericht op massaproductie 
• Enige identificatiepunt = gezamenlijke loonarbeid 

§ Nieuw soort criminaliteit 
• Vaste sociale structuur bood mensen ook psychologische houvast en 

referentiekader 
o Regels en wetten, geboden en verboden… 
o WAARDOOR moeilijk te plaatsen angst en onbehagen ontstonden 

§ Door wegvallen onderdrukking en disciplinering door adel en 
clerus 

o WAARDOOR frustratie en agressie ontstonden 
§ Door wegvallen vrees voor hel en laatste oordeel 

o Speelt belangrijke rol in massavorming en totalitarisme 
§ Substituut: geloof in kunstmatig gecreëerd, mechanistisch-

wetenschappelijk paradijs (p.16) 
§ Bv. industriële arbeid – disconnectie van natuurlijke omgeving - PSYCHOLOGISCH 

• Trok mens weg uit velden en bossen 
§ Bv. kompas – disconnectie van natuurlijke omgeving – PSYCHOLOGISCH 

• Vervreemde mens van sterren 
§ Bv. kunstlicht – disconnectie van natuurlijke omgeving – PSYCHOLOGISCH 

• Verbrak ritmiek van zon en maan 
§ Bv. uurwerk – disconnectie van natuurlijke omgeving – PSYCHOLOGISCH 

• Voordien: richtte geest mens zich voortdurend op cycli van natuur (vb. dauw, 
zon…) à contacthouden met verandering natuur 

• Daarna: keek niet meer naar natuur en hoefde geen kennis meer van te hebben 
• Mocht je film van voorstellingswereld op scherm projecteren, dan enorm 

veranderd!! 
o Stream of conscieceness (James): Object dat door psycholoog wordt 

bestudeerd is stroom van woorden, beelden en lichamelijke 
gewaarwordingen die psychische ervaringen van mens uitmaken 
à Eenvoudige uitvinding als polshorloge enorme invloed hierop en op 
psychisch wezen in algemeen 

§ Bv. gps – disconnectie met wereld – PSYCHOLOGISCH 
• Maakt reizen, zich verplaatsen gemakkelijker 
• MAAR geen innerlijke mentale kaart meer aanleggen als op reis gaan!! 
• Als gps afzet, merkt hoe sterk geest terug naar connectie zoekt met 

werkelijkheid 
§ Bv. gsm – disconnectie met mensen – SOCIAAL 

• Leggen van contact met mensen vs tokkelen op gsm 
§ Bv. radio en tv – disconnectie met mensen - SOCIAAL 

• Zorgde voor opkomst massamedia 
• Afname directe menselijke contacten met puur sociale functie 

o Sociale gemakzucht: geen risico op ruzie, geen confrontatie met 
jaloezie, schaamte, verlegenheid… 

• Uniformiseerde sociale uitwisselingen: publieke ruimte werd steeds meer 
beheerst door klein aantal stemmen die via massamedia huiskamer 
binnendrongen 

WAARDOOR steeds minder eigenheid en diversiteit 
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à Impact technologie op graad van connectie met wereld is massief!! 
• Hoe hoger de graad van het technologiegebruik/industrialisatie, hoe meer 

mensen zich sociaal vereenzaamd en gedisconnecteerd voelen 
o 35% mensen hebben geen enkel betekenisvol contact en connecteren 

enkel nog via internet 
o Coronacrisis: heel weinig mensen in auditorium 

MAAR tegelijk heel veel mensen die zich uitgeput voelen door 
online contacten 
MAAR ‘gemakkelijker’ 

- Wetenschap eist bepaalde tol op menselijk vlak, maar zorgt ook voor gemak 
o DAAROM blijven mensen in investeren 
o Bewustwording is nodig!! 
o Tol is geen kleinigheid maar heeft iets te maken met essentie van menselijkheid 

- Verlies aan connectie tussen mens en omgeving: basisingrediënten van massavorming en totalitarisme 
o Arendt: massa blijft maar lange tijd bestaan in maatschappij als hoge graad van 

gedisconnecteerdheid bestaat tussen mens en omgeving 
o Mechanistische mens- en wereldbeeld à industrialisering en excessief technologiegebruik à 

disconnectie mens en omgeving à massavorming à totalitarisme 
o Door ontstaan massa, nieuwe soort sociale band 

MAAR wordt gevormd doordat elk individu afzonderlijk connecteert met collectief 
WAARDOOR weer meer eenzaamheid ontstaat 

- Mechanisering en industrialisering 
o Massaproductie zorgde dat zin van arbeid minder direct voelbaar was 

§ Voorheen: werken om eigen lichaam en dat van anderen te onderhouden 
§ Later: objecten produceren voor Ander 

• Ander= ver weg en anoniem  
• WAARDOOR effect op ander niet zicht- of voelbaar 

o Menselijke voldoening weg à arbeid was niet meer zinvol 
• Directe band tussen producent en consument doorbroken 

DOOR verdwijnen ambachten en lokale, kleinschalige productie 
• Mens verliest act tot creatie 

à Zin voor werken kwam niet meer uit eigen lichaam en was geen bron meer van 
direct voelbare zinsverlening voor Ander 

• Enige motivatie: loon 
§ DUS arbeid: lastige, maar zinvolle existentiële opdracht à praktisch-utiliraristische en 

egoïstische noodzaak 
o Heeft er niet toe geleid dat mens minder moet werken 

§ Nog nooit zoveel gewerkt als nu à hoeveel uur betaald werk!! 
§ Keynes (sociaal-econoom): tegen einde 20e E: moet mens nog 15u werken 

• Verdergaande mechanisering van het arbeidsproces zou ervoor zorgen dat 
productie van allerlei soorten materiële middelen enorm veel efficiënter verliep 

• DUS hij dacht dat mens met een paar uur werk in volledige materiële 
levensonderhoud zou kunnen voorzien 

o JA, zelfs nog minder tijd nodig! 
o MAAR geen rekening met feit mensen aan razend tempo zinloos werk 

zou bedenken en verwerken 
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§ Graeber (econoom): Bullshit jobs – merkwaardige fenomeen dat veel mensen een job 
uitvoeren dat in meeste opzichten zinloos is en dat ze dat ook zelf zo ervaren (37%) 

• Vooral in grote bedrijven en overheidsinstellingen 
o Administratieve en economische sector 
o Iedereen wordt wanhopig van steeds absurder wordende procedures  

MAAR op vreemde manier zijn niet in staat om te stoppen = regeldrang 
• Regeldrang 

o Komt voort vanuit intermenselijk wantrouwen en onvermogen om 
onzekerheid en risico’s te verdragen 

o Om te kunnen bepalen wie financieel en juridisch aansprakelijk is als 
ergens iets fout loopt 

o Krampachtige poging om immer groeiende angst in maatschappij te 
bemeesteren 

à Psychologisch heel erg uitputtend en wakkert wantrouwen volop aan 
 DUS direct verbonden met epidemie van burn-outs 

• PARADOX: afgunst en wraakgevoelens gericht op wie wél een zinvol beroep 
uitoefent 

o Zinvolle jobs (zorgpersoneel ambachtslieden, landbouwers…) worden 
getroffen door ontslagen en armzalige lonen 

o Zinloze jobs (administratief): zien aantal gestaag toenemen en worden 
steeds royaler verloond 

à ‘Wie het geluk heeft om een zinvolle job te hebben, moet niet nog eens 
willen dat hij daar goed voor betaald wordt.’ 

• Okee, binnen overheidsbedrijven die niet naar winst moeten streven 
MAAR ook in privébedrijven die wel winst moeten maken 
o Door veranderende bedrijfscultuur:  

§ Hedendaagse bedrijfsleiders staan of vallen zelden nog 
juridisch of financieel samen met bedrijf 

§ Om eventueel kennissen en vrienden een dienst te bewijzen 
§ Door tewerkstelling van ‘experts’ een gesofisticeerd imago 

o Echte probleem mensheid: menselijke verhoudingen 
§ Niet strijd met natuurelementen of zwaarte van arbeid 
§ ‘In een maatschappij waarin menselijke verhoudingen voldoening geven, zal het leven 

draaglijker zijn zelfs als beschikt ze slechts over primitieve productiemiddelen. 
In een maatschappij waar de menselijke verhoudingen verschraald en toxisch zijn, zal het 
lastig en ondraaglijk worden, hoe vergevorderd ze mechanisch-technologisch vlak ook 
moge zijn.’ 

PROBLEMEN GEKOPPELD AAN VERWORDING VAN WETENSCHAP 

- Vermindering van kwaliteit wetenschap leidt tot heel veel problemen in (medische) wereld 
o Bv. Softenon (Thalidomide, 1958) – vaak gebruikt bij zwangerschapsmisselijkheid 

§ Heeft geleid tot meer dan 10 000 misvormde foetussen 
• = ontbrekende/onderontwikkelde ledematen 

§ Wist in 1961 al dat zeer ernstige nevenwerkingen bestonden 
§ Pas in 1969 van Belgische markt gehaald 

• Als vroeg waarom zolang gewacht: zeker wilden zijn van causale effecten 
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o Bv. DES – kunstmatig hormoon gebruikt werd om miskramen te voorkomen 
§ 1976: niet effectief tegen zwangerschapsbraken 
§ Veroorzaakte zware genetische afwijkingen (tot generaties ver) 
§ 100 000 gevallen bekend 

o Bv. opiatenaffaire (2019) – gebruik van bepaalde pijnstillers 
§ 400 000 doden in VS en miljoenen ontwrichte gezinnen 

o Bv. paracetamol (2021) – pijnstiller 
§ Bevat kankerverwekkende stoffen en kan schadelijk zijn voor foetussen 

- PROBLEEM: maatschappij en onderzoekers in medische wetenschappen onderschatten hoe complex het 
fenomeen van gezondheid en de reactie van de mens hierop is 

o RCT – ‘gouden standaard’ om effectiviteit van medicijnen en therapieën in algemeen te 
registreren 

§ MAAR kan altijd maar heel beperkt aantal effecten in onderzoek opmeten 
§ ALS te veel zaken probeert te meten: 

• Aan kwaliteit inboeten 
• Niet meer uitvoerbaar 

§ Effecten op lange termijn quasi onkenbaar!!!!!! 
§ Sommige effecten van bepaalde medicijnen zijn heel subtiel, maar toch ernstig 

• Bv. verminderde immuniteit 
à Enkel vanuit naïef mechanistisch denken kan men geloven dat men via experimenten de 
effecten van medische interventies objectief kan bepalen 

o Zeer sterke psychologische effecten van elke medische ingreep 
§ Shapiro: veel onderzoek naar placebo en nocebo-effect 
à Geschiedenis van geneeskunde is de geschiedenis van het placebo-effect 

• Wel nog steeds maar heel beperkt begrepen: inschattingen grootte lopen 
enorm uit elkaar 

o Sommige: verwaarloosbaar (100%) 
o Andere: heel groot (80-90%) 

§ DAN zouden meeste medische behandelingen eigenlijk 
vormen van psychotherapie zijn 

• Bv. op slagveld WOII viel men plots zonder morfine 
o Arts had idee om in de plaats spuitje met zoutwater te geven voor 

lidmaat geopereerd zou worden 
o Veel soldaten waren even goed verdoofd!! 

• Manifestatie van placebo en nocebo heel moelijk te voorspellen 
o Bv. uitvinder LevoDopa voor Parkinson: in begin zeer effectief maar 

daarna zeer sterk afgenomen 
o Waarschijnlijk doordat in het begin heel enthousiast was en dat 

overzette op patiënten 
o Placebo-effect van nieuw medicijn is groter dan van reeds gevestigd 

medicijn 
• Nocebo-effect: negatieve verwachting tov bepaalde procedure of ingreep zal via 

psychologische weg een negatief verloop induceren 
o Kan fluctueren door tijd 

§ Medicijn negatief onder aandacht 
§ Door evolutie in publieke discours negatieve verwachting geïnduceerd  

à Kan ervoor zorgen dat medicijn nieuwe negatieve bijwerkingen krijgt!! 
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§ MEDICIJN EN EFFECTEN VAN MEDICIJN KUNNEN NOOIT PUUR BIOLOGISCH 
BESTUDEERD WORDEN 

• WANT zeer sterke wisseling/fluctuatie/evolutie van effecten (pos en neg) oiv 
o Het zich ontvouwende publieke discours 
o Singuliere persoonlijke psychologische factor in leven van iemand 

• Zeer sterke effecten!!!!!!!!!!!!!! 
o Draagt bij tot beperkte validiteit van medisch onderzoek 

§ Naast financiële belangen, publicatiedruk, opzij zetten van wetenschappelijke integriteit 
§ Zorgt voor andere manier kijken naar dierenexperimenten – ETHIEK! 

• 200 miljoen dieren worden per jaar opgeofferd in medische experimenten!!! 
• Bestaan toch andere manieren om voor gezondheid te zorgen? 
• 85% van medisch onderzoek is zorgwekkend – is daar al dit leed voor nodig? 

INTENTIONELE DESTRUCTIEVE GEBRUIK VAN WETENSCHAP 

- Wetenschap heeft destructief potentieel in handen van mensen gelegd  
o Evolutie in oorlogsvorming - schade van biologische en chemische wapens (+ destructiemachines) 

§ Monsanto: farmaceutisch bedrijf dat pesticiden produceert 
• Tijdens Vietnamoorlog 76 miljoen liter Agent Orange geproduceerd 

WAARDOOR duizenden bossen ontbladerd 
EN miljoenen mensen levenslange gezondheidsproblemen opgelopen  

§ Tot 150 000 misvormde kinderen!! 
o Aanslagen op natuur waarmee eerst zo onlosmakelijk verbonden 

§ Vismethodes om visbestanden uit te putten in oceaan 
§ Machinerie die oerwouden kunnen rooien 

- Verlichtingstraditie heeft aandacht heel erg gericht op manipuleren van wereld en aandacht weggericht 
van mens als ethisch en moreel wezen 

WAARDOOR mens veel groter potentieel tot destructie in handen kreeg 
à Mens kon niet anders dan zich bedreigd voelen door krachten die hij zelf losgemaakt had uit de natuur 

o Krachten kwamen in handen van enkelingen terecht 
§ Krachten = productiecapaciteiten, economische macht (gecentraliseerd bankenstelsel), 

psychologische macht (massamedia) 
o Ipv autonomie en vrijheid: afhankelijkheid en machteloosheid 

§ Door machteloosheid groeide wantrouwen tav mensen die verondersteld werden wel 
macht te hebben (politieke leiders) 

§ Mens viel hierdoor uit sociale klasse door politieke leider vertegenwoordigd 
§ Mens bleef ontheemd achter 

• Niet meer verbonden met maatschappij 
• Niet meer tot vaste maatschappelijke groep behorend 

à Mens werd geatomiseerde subject (Arendt) à belangrijk bestanddeel van totalitaire staat 
à Zouden ons moeten afvragen hoe via psychologische methoden ethische, morele en subjectieve 
dimensie van mens kan bewerken tot het minder destructief van aard wordt 

DAN pas zou mens grotere vermogens in handen mogen krijgen 
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KUNSTMATIGE MAATSCHAPPIJ 

- Naargelang Verlichtingstraditie (en daarmee mechanistische mens- en wereldbeeld) voortschreed, steeds 
meer sociaal geïsoleerde/geatomiseerde mensen 

o = mensen die zich radicaal gedisconnecteerd voelden zonder te weten waarom 
o = elementaire bestanddeel totalitaire staat (Arendt) 
o Door steeds meer toenemende gebruik ven industrialisatie en technologie 

§ Landen waar meeste eenzaamheid: meest geïndustrialiseerd en vertechnologiseerd 
§ Massavorming ontstaat uit sociaal geïsoleerde en geatomiseerde subjecten 

WELKE IDEALE MAATSCHAPPIJ PAST BIJ MECHANISTISCHE MENS- EN WERELDBEELD? 

- Elke visie op mens en wereld (religieus, mechanistisch) heeft ideale maatschappij! 
- Saint Simon, Laplace: uitdrukking gegeven aan utopische mens- en wereldbeeld 

o Als mens fundamenteel mechanistisch systeem is dat perfect rationeel kenbaar en beschrijfbaar is 
itv basiswetten van mechanica  
à mechanistisch functioneerde/rationele maatschappij geleid door technische experts (politici 
of religieuze leider) 

§ Experten: machine van universum, mens en maatschappij perfect begrijpen en vanuit 
technische kennis machine zo soepel mogelijk kunnen laten draaien 

§ Heel duidelijk aanwezig in grote totalitaire systemen van vroeger 
• Bv. Stalin: maatschappij als mechanistisch systeem dat reflexief reageerde op 

woorden van leider  
o Wetenschappelijk artikel: bevolking als hond van Pavlov 

§ Optimale geval: bevolking zo conditioneren dat ze juiste 
reflexen stellen op discours leider 

§ Ideale maatschappij: mens als gedachteloze reflexmachine die 
perfect kon bestuurd worden door staatsideologie 

§ = grondgedachte van elk totalitaire/technocratisch systeem 
• = maatschappij bestuurt door experten met technische kennis 
• « democratie: maatschappij bestuurt vanuit aantal democratische principes 

o Om zoveel jaren verkiezingen 
o Meerderheid uit verkiezingen moet rekening houden met grondrechten 

van minderheden (= democratische grondprincipes) 
§ = principes die men hoe dan ook overeind probeert te houden 

• Doorheen laatste 2 eeuwen staatsvormen steeds technocratischer 
(~imperialisme) 

- Technocratische grondgedachte 
o Gaat extreem ver: staat heeft perfecte controle over lichaam en geest van mens 
o Harari (Homo Deus): maatschappij zal oprijzen waarbij mens versmelt met technologie en via 

subcutane sensoren en technologie via een krachtig Internet gemonitord worden 
§ DUS staat ziet niet alleen wanneer iemand ziek dreigt te worden, kan criminaliteit en 

ongewenste intimiteiten uitroeien (ergens nog voordeel!!) 
MAAR ook wanneer iemand zich verdrietig, kwaad etc voelt 

§ DUS soort centraal besturingsorgaan (~hersenen) met perfecte monitoring en controle  
• Ultieme ideaal van technocratische streven 
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o Transhumanisme = hedendaagse versie van mechanistische ideologie die het wenselijk en 
noodzakelijk acht dat mens lichamelijk en geestelijk versmelt met technologische apparatuur 

§ Idee: maatschappij moet veranderen in soort ‘Internet of bodies’ 
• ‘Internet of things’ = systeem meeste huishoudelijke toestellen met Internet 

geconnecteerd en vanop afstand kunnen bestuurd worden 
§ Voor groot deel bestuurlijke organen en mensen ok 

• We hebben toch niks te verbergen?? 
• MAAR, kan heel contraproductief zijn 

o Mens heeft ruimte nodig om zich aan ander te onttrekken 
o Bv. opvoeding en separatie/individuatie 
o Ontwikkelen persoonlijkheid en eigen verlangen juist door die ruimte  

§ Voelt zichzelf verdwijnen als mens 
o MAAR ruimte valt weg in veel te ver gecontroleerd systeem (cfr. China) 

o Men probeert natuurlijke fenomenen te vervangen door artificieel gecreëerd fenomenen 
§ Wereld is strikt controleerbaar en moet zijn 

• Men gaat ervan uit dat  men de natuur perfect kan begrijpen  
o = rationele analyse/beschrijving 

• Probeert natuurlijke fenomeen te reproduceren (bv. artificieel biefstuk eten) 
o = artificiële recreatie 

§ Gaat ervan uit dat artificiële fenomeen hetzelfde is als het natuurlijke (kwalitatief gezien) 
• Centrale redenering binnen mechanistisch mens- en wereldbeeld 
• MAAR let op: zit altijd verschil tussen!!! 

o Verschil = in veel opzichten essentie van zaak** 
- Technocratisch utopie/ideaal/droom 

o Niet alleen sturen lichaam, maar ook geest 
o Cfr. Stalin in vroeg stadium 
o Social dilemma: hoe sociale media omgeving, specifiek voor jou berekend wordt obv set 

algoritmes 
§ Algoritme dat berekent wanneer te lang niet online, reclame op jou afgestemd… 
§ Verliest voor stuk mentale autonomie 

• Stroom prikkels die afgevuurd worden zo gefabriceerd dat systeem in jouw 
plaats denkt en beslist 

o Plannen Elon Musk (Neurolink): ontwikkelen chip waarbij mensen via technologische signalen zal 
communiceren die van ene chip naar andere gestuurd worden 

§ Idee dat fouten en onduidelijkheid en onzekerheid in taal – zo weggewerkt 
§ MAAR wat met verliefdheid, poëzie etc die zo ontstaat? 

o Leucipus en Democritus: wereld bestaat strikt genomen uit kleine bolletjes die mechanistisch 
tegen elkaar botsen en zo kun je de ganse wereld begrijpen 

§ Logische gevolg: als wereld zo in elkaar zit, zo goed mogelijk begrijpen en bijsturen tot 
geen haperingen meer in mens en maatschappij 

- Drama van technocratisch systeeem!!! 
o Denkt alleen maar: wie iets op tegen zo’n grondig mogelijke kennis over lichamelijke functioneren 

en evt bijsturen waar nodig? 
o Illusie: paradijs kan realiseren 

§ Ongemakken van leven kan wegnemen zonder zichzelf als mens in vraag te stellen 
• Bv. oorzaak ziekte of lijden: mechanistische ‘fout’ in het lichaam of externe 

entiteit zoals bacterie of virus 
à Oorzaak is beheersbaar en manipuleerbaar ZONDER dat psychische, 
ethische en morele complexiteit in vraag moeten stellen 
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§ MAAR essentie van leven ontglipt ons steeds meer 
• Houdt geen rekening met wezenlijke kenmerken van psychologische 

functioneren van mens à mens enkel behandeld als biologisch organisme!! 
§ Als psyche leidt, dan lichaam ook onvermijdelijk 

• = psychoneuro-immunologie 
o Leeft altijd op credit 

§ = gaat altijd later de schulden afbetalen die ze nu heeft 
§ = belooft paradijs, maar na tijdje ontdek je tol ervan 
§ Mechanistische manipulatie zorgt voor restproduct en – effect op psychologisch vlak dat 

toxisch is  
• Schade toont zich meestal pas laat à wanneer een oplossing eigenlijk al 

onmogelijk lijkt 
• Bv. kernwapens, radio-actiefaval, plastiek in oceaan, ethyleenverbindingen… 

- GEVAAR!  
o China:  

§ Social credit systeem: elke burger krijgt bepaald aantal punten en telkens bepaalde 
sociale regels (bepaald door bureaucraten) overschrijdt, verlies je punten 

• Als onder bepaalde grens gaat: bus niet meer op, heropvoedingskamp… 
o Door algoritme bepaald MAAR maakt regelmatig eens een fout!! 

§ Collateral damage en toch naar kamp 
§ Miljarden camera’s om publieke ruimte in kaart te brengen 
§ Chinese cultuur verdraagt veel gemakkelijker want is collectivistischer dan Europa 

• MAAR onze maatschappij evolueert ook in die richting!* 
o Napoleon heeft paspoort ingevoerd  

§ Eerste stap in richting van veel gecontroleerdere maatschappij  
• Zekere mate van controle hoeft niet per se slecht te zijn!! 

§ Angelsaksische landen nog steeds niet 
• Zijn traditioneel gezien veel gevoeliger aan het bewaren van vrijheid 

§ Idee dat staat je het voordeel van de twijfel moet geven en zolang tegendeel niet is 
bewezen als onschuldig moet zien, die zich niet dient te identificeren 

o Europa*: digitaal paspoortsysteem waarop strafblad, medische gegevens, financiële gegevens 
§ Op elk mogelijk moment toegang tot aspecten van publieke ruimte te controleren 
§ QR-code (corona) pilootstudie 

• Ging eigenlijk al in 2018 doen à toegang tot cultuursector en horeca 
§ Cfr. social creditsysteem 
§ Lokaal (bv. Aalst): lokale munt die je kunt verdienen door voorbeeldig gedrag te stellen 

• Wie bepaalt wat voorbeeldig gedrag is?!! 
o Vanuit technisch oogpunt bepalen wat goed gedrag is en zo sanctioneren/belonen en bestraffen 

§ Niet zo vreemd MAAR hoe kunnen we mechanistisch denken te boven komen en 
ontsnappen aan gevolgen?? 

ARTIFICIËLE WERELD 

- Galilei: slingerbeweging – duurt altijd even lang  
o « Huyghens (pendule): als verschillende uurwerken aan eenzelfde muur bevestigd, dan gaan 

slingers na verloop van tijd perfect gelijktijdig bewegen 
DUS moeten op een of andere manier met elkaar communiceren 
DOORDAT trillingen van slingerbewegingen zich door muur verspreiden en voor kleine 
afwijkingen in duur slingerbewegingen zorgden 
à toevallige ruis van mechanische factoren (wijzigingen in luchtstroom, wringen ketting…) 
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o 2e helft 20e E: oiv dynamische en complexe systeemtheorie 
§ = onderzocht allerlei schijnbaar toevallige afwijkingen van natuurlijke fenomenen 
à afwijkingen niet toevallig maar volgen een mooi wiskundig patroon 

• Wel strikt onvoorspelbaar = deterministische onvoorspelbaarheid 
• Mechanistisch mens- en wereldbeeld: veronderstelden dat patronen door 

toevallige, mechanische factoren tot stand komen DUS vreemd dat 
o Patroon bestaat 
o Patroon wiskundig beschrijfbaar is 
o Patroon strikt uniek is voor elke slinger 

• Gelijkenis met mens: volgen bepaalde regels en zijn opgevoed binnen bepaald 
symbolisch kader  

MAAR interpreteren regels op andere manier 
EN in afwijking van regels krijgen bepaalde eigenheid en persoonlijkheid 
o Cfr. Gleick (Chaos) 

à Logisch-rationele verklaringen van een natuurlijk fenomeen, maken altijd 
abstractie van het fenomeen 

o Als slinger reduceert tot eenvoudige mechanistische wetmatigheid, dan misken je uniciteit en 
essentie van elke individuele slinger 

§ DUS let op: in rationele reconstructie is iets verdwenen** 
• Iets = (creatieve) essentie, levende component 

- Verschil en gelijkenissen tussen een natuurlijk gesprek en online gesprekken 
o Als gesprek ziet als info overbrengen: dan hetzelfde 
o MAAR wezenlijk verschil!!! 

§ Na 8u online gesprekken: vreemde uitputting (en burn-out)! 
• = digitale depressie 

o Depressie = frustrerende ervaring van hulpeloosheid opgewekt door 
passiviteit en afwezigheid van een geliefde ander waardoor men de 
ander met gelijke munt betaalt = men wordt zelf passief 

• Petriglieri: ‘we zijn voortdurend in aanwezigheid van ander zijn afwezigheid’ 
o = voelen voortdurend (onbewust) dat ander niet volledig kunnen 

bereiken 
o = verleiden tot versmelting*** wordt voortdurend opgewekt, maar 

nooit ingevuld 
§ Jonge kindertijd (0-6m): leren met spectaculaire snelheid taal 

• 8 weken: alle fonemen overal ter wereld gebruikt worden, onderscheiden 
o Heel sterke talige sensitiviteit!!! 
o Vermogen neemt heel snel af tot uiteindelijk enkel diegene 

onderscheiden die in omgeving gebruikt worden 
• Maar enkel als luistert naar stem van iemand die fysiek aanwezig is 

o Leert niks van video- of audio-opnames!!!!!! 
• DUS taal in begin van het leven: gaat om fysieke connectie 

o Kind echoot iets van de moeder, want vangt zo iets op over essentie 
van wezen en ziel van moeder 

§ Voor de geboorte (in baarmoeder): ‘What babies learn before they are born’ 
• Huilen van kind onmiddellijk na de geboorte, vertoont melodische 

overeenkomsten met moedertaal 
• Als tijdens zuigen aan linkerborst via koptelefoon stem van moeder laat horen 

en aan rechterborst stem van iemand anders, dan zal kind significant meer aan 
linkerborst zuigen 
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• DUS leven in baarmoeder heeft kind voorbestemd om met specifieke stem te 
resoneren 

§ Vroege resonantie tussen kind en (sociale) omgeving: lichaam kind wordt geladen met 
reeks trillingen en spanningen die een soort lichaamsgeheugen vormen**** 

• = werking spierstelsel, klieren, zenuwbanen en organen voorprogrammeren 
MAAR maakt kind ook vatbaar voor psychische aandoeningen 

§ Stem is van vitaal belang (vooral op prille leeftijd): ontbreken is dodelijk 
• Spitz: 2 groepen kinderen waarvan biologische behoeftes op zelfde manier 

bevredigd  
MAAR ene groep stabiele psychische band met moeder en andere niet 

o Sterftegraad significant hoger wanneer niet!!! 
§ Menselijke lichaam = snaarinstrument 

• Spieren bespannen skelet en andere vezels lichaam 
o Via imiterende talige uitwisseling op bepaalde spanning gezet 

• Bepaalt met welke (sociale) fenomenen men mee gaat resoneren 
o Bepaalt frequenties waar men gevoelig voor zal zijn 

• Bepaalde mensen en gebeurtenissen kunnen letterlijk een gevoelige snaar raken 
• Daarom kan stem lichaam ziek maken én genezen 

o Taal is heel boeiend en complex  
à psychotherapie-onderzoek – gesprekken tussen therapeut en cliënt 

§ Heel gedetailleerd uittypen en bestuderen welke parallelle fysieke processen optreden in 
lichaam van mens die spreekt  

§ Snelheid waarmee mensen op elkaar reageren 
• Gewoonlijk neem je over op > 0.2s wanneer ander stopt met spreken 

o « 1s RT in verkeer 
• Zelfs wanneer stopt in midden van zin 

o DUS snelle RT niet tot stand door rationele voorspelling wanneer 
iemand gaat stoppen met spreken obv syntax 

o MAAR doordat mensen fysiek met elkaar verbonden zijn 
§ Lichamen resoneren op merkwaardige manier!! 

• = vormen één organisme! 
§ Ene spreker spiegelt voortdurend subliminaal spierspanning 

(gelaatsuitdrukking en lichaamshouding) bij gesprekspartner 
à Laat toe om perfect in te schatten wat ander voelt en 
meemaakt 
à Zorgt voor versmelting/symbiose met elkaar  
DUS taal is helemaal niet enkel informatief!!!!!! 

o Spreken = bevredigen van oerverlangen om even in zelfde frequentie te trillen 
§ Niet aanwezig in digitaal gesprek 

• Ziet slechts stukje lichaam (moet altijd in zelfde perspectief kijken naar ander) 
o Coresonantie verdwijnt 

• Altijd bepaalde ruis en vertraging 
o «  > 0.2s 

• Stilte compleet anders ervaren – hoor je me nog? 
• Vragen naar het feit of je wel alleen bent 
• Registers van contact worden uitgesloten (warmte en geur) 
• MAAR sommige onzekere mensen durven ook meer zeggen 
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• MAAR is gemakkelijk 
o Psychisch: voelt tot op bepaalde hoogte effectief veiliger 

§ Ander roept altijd wel bepaalde nervositeit en angst op 
à vervelende sentimenten vallen weg 

§ Gevoel van controle is groter 
• = gemakkelijker om selectief bepaalde dingen te laten 

zien en andere te verbergen 
o Fysiek:  

§ Kosten minder inspanning  
§ Afstand is geen probleem 

§ WAARDOOR iets verdwijnt uit eigenheid en creatieve kern van ons wezen: EIST Z’N TOL 
• Gebeurt vaak sluipend! 
• Zorgt voor verlies kwaliteit van leven 

o Gevolg: angst, depressie ervaring van gedisconnecteerdheid 
§ = totaaleffect van industrialisatie en technologiegebruik 

o Steeds meer eenzaamheid 
§  ‘Ik connecteer met niemand meer’ 

BEHALVE met het Internet, maar voelt niet hetzelfde!! 
§ Bewustwording van datgene dat verdwijnt telkens er verartificialiseerd wordt!! 

• Welke tol, hoe ontstaat deze en als oplossing matiging doorvoeren 
- Gaat ver!! 

o Wetenschap past haar theorie aan de werkelijkheid aan, ideologie past de werkelijkheid aan de 
theorie aan 

o Maandstonden uitschakelen met kunstmatige hormonen 
o Kweken van kinderen in artificiële baarmoeders (= plastieken zak) 

§ Zou voor kinderen ook goed zijn, omdat ouders kunnen blijven werken 
§ Cfr. ‘the bottling room’: moederstem vervangen door monotone herhaling van 

conditionerende boodschappen 
• = sociale aanpassing 
• MAAR verlies!!!!!!!!**** 

§ Enige wat nog nodig om mensen te overhalen: ‘experts’ die met statistieken en cijfers 
aantonen dat foetussen zo beter beschermd tegen allerhande virussen 

• Natuurlijke zwangerschap: als ouder kind onwaardig  
WANT stelt bloot aan onnodige risico’s 

o World Economic Forum: evolueren richting een Digikosmos 
§ = samenleving waarin menselijke leven zich grotendeels online afspeelt 

o Ecomodernistische toer: natuur redden door mens te isoleren 
§ Mag niet op platteland wonen, houtkachel aansteken of natuurlijk vlees eten 
§ Klimaatverandering tegengaan via plaatsen van technologisch manipuleerbare spiegels 

tussen aarde en zon, met raketten sulfaatbomen/krijtbommen in stratosfeer af te vuren 
om zo verduistering/filtering van zonlicht te creëren 

§ Oncontroleerbare weersomstandigheden in bedwang houden 
o Let op dat remedie niet erger is dan de kwaal! 

§ Gezonde, gedoseerde terugschakeling van industrialisatie en mechanisatie nodig 
DAN problemen hierdoor veroorzaakt op mechanistische wijze op te lossen 
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LINK TOTALITAIRE SYSTEMEN 

- Totalitaire systemen zijn altijd uitvergroting van fanatieke geloof dat er een artificiële wereld en 
maatschappij kan gecreëerd te worden 

o Transhumanisme 
o Stalin en Engels (historisch materialisme): natuurlijke eindpunt van geschiedenis à heerschappij 

van proletariaat 
§ MAAR hadden gevoel natuur moesten helpen– artificiële maatschappij creëren 

o Hitler: Arisch fokprogramma (via eugenetica) 
§ Eugenetica niet per se slecht 

• Bv. Plato 
• Bv. systematisch aborteren van foetussen met genetische voortekenen van 

thalassemie leidde er toe dat erfelijke bloedziekte in Cyprus uitgeroeid werd 
§ Niet verwerpen obv hypocriete veroordeling maar rationeel afvragen waarom zouden er 

niet aan meedoen? 
• Obv ethische én rationele principes 

o JA, lokaal bepaalde ziektes etc mee uitroeien 
o MAAR globaal ontmenselijking door indringing van de ander (de staat) 

binnen privacy van subject 
o Gevolg: helemaal geen gezondheid en juist totaal verzwakt lichaam 

gaat achterlaten 
o Gaat volledig voorbij aan subtiliteit en complexiteit van menselijke 

wezen en fenomeen van menselijke samenleven 
à Bodem van waaruit tegen eugenetica maar ook technocratie en 
totalitaire gedachte moeten verzetten 

- Arendt: totalitarisme is logische verlengstuk van veralgemeende obsessie met wetenschap 
o ‘Science has become an idol that will magically cure the evils of existence and transform the 

nature of man.’ 
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HET (ON)MEETBARE UNIVERSUM 

- Functie die cijfers hebben binnen mechanistische mens- en wereldbeeld 
o Wetenschap heeft aanleiding gegeven tot resum mens- en wereldbeelden 
o MAAR mechanistische wordt vaak gezien als hét wetenschappelijke mens- en wereldbeeld 

§ Voor leken, maar ook niet-leken 
o TERWIJL grote grondleggers van wetenschap voor groot deel verlaten hebben 
o Is wel dominant geworden  
o Ultieme oorzaak van fenomeen van totalitarisme erin herkennen 
o Mens- en wereldbeeld getuigt van ideologische opstelling 

§ Typische kanteling van wetenschap als methode naar wetenschap als ideologie 
• WAARDOOR verlies van waarheidsgehalte en vooroordelen worden bevestigd 

EPISTEMOLOGISCHE METHODE 

- Wereld valt te herleiden tot materieel fenomeen met bepaalde ruimtelijke uitgebreidheid (res extensa) 
o Res extensa= kleine elementaire deeltjes met elkaar botsen volgens wetten van mechanica 

- Geprefereerde methode om tot kennis te komen is meten 
o Geloof dat wereld meetbaar fenomeen is, dat in cijfers kan uitgedrukt worden 
o Alles kan gemeten worden en enkel metingen zijn objectief 

- 4 methodes om te observeren of te beschrijven 
o Beschrijving via beelden: 

§ Beender-, spierstelsels getekend (bv. Vesalius) 
§ Foto’s genomen (grondlegger ethologie; Tinnenbergen) 
§ X-ray christalografieën van genetisch materiaal 

o Beschrijving via woorden:  
§ Meest gebruikte manier 
§ Observaties (en wat tekeningen) (vb. Darwin) 
§ Wordt zeer snel subjectief* en onwetenschappelijk gezien 

o Beschrijving ahv wiskundige formules (mathematische beschrijving): 
§ Formule om vorm van bepaald fenomeen te beschrijven 
§ Fibonaccireeks – gulden snede 

• Toepasbaar op heel veel fenomenen in de natuur 
• Ontstaan in complexe en dynamische systeemtheorie (na WOII) 
• Opgang omdat relativiteit van cijfermatige beschrijvingen op merkten 

o Cijfermatige beschrijvingen (metrische methode): 
§ Beschrijving met cijfers of metingen 
§ Fenomenen opmeten ahv meetschaal 
§ Meting gebeurt altijd door (aspect van) fenomeen te vgl met reeks van reële getallen 

vermenigvuldigd met meeteenheid 
§ Neemt vaak soort geprivilegieerde positie in  

• Men gelooft dat meten de manier is om objectief* te beschrijven 
- Streefdoel mechanistische denken: ipv maatschappij te baseren op (mythische, religieuze en politieke) 

verhalen/woordelijke beschrijvingen, baseren op cijfers en objectieve gegevens 
o Verhalen/woordelijke beschrijvingen: zonder eenduidige betekenis (= subjectief) en vaste, 

rationele verhouding tot feiten 
§ Idee zonder rationele basis: slaat mens op drift 
§ Draait gewoonlijk uit in voordeel van diegene die ze uitvindt (bv. postjes politici) 
§ Leiden tot schrijnend machtsmisbruik en groteske gruwel (vb. verbranding heksen) 
à verhalen – subjectiviteit – irrationaliteit – schrijnend onrecht – absurde gruwel 
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o Cijfers: objectieve basis om transparante en rationele beslissingen te nemen 
§ DUS tegengif voor machtsmisbruik en absurde gruwel 
§ Mogelijkheid via preventieve geneeskunde menselijk lijden tot minimum te herleiden 
à cijfers – objectiviteit - rationaliteit – correctheid - minimaliseren van lijden 

o Coronacrisis*: window of opportunity voor ideologie 
§ = onzekerheid en angst creëerden draagvlak om maatschappij te realiseren waarin 

beslissingen genomen worden obv cijfers 
o Als werkelijkheid = materieel fenomeen  

DAN besturing maatschappij door technische experts gebruikmakend van objectieve, 
cijfermatige gegevens om beslissingen te nemen (bv. coronacrisis) 

o Basiskenmerk van elke vorm van totalitarisme en technocratisch systeem 

ILLUSIE VAN OBJECTIVITEIT 

ACT VAN METING 

- Onder heel specifieke en zeldzame omstandigheden: unidimensionaliteit 
o OMDAT meten altijd neerkomt op het vgl van kenmerk van object met unidimensionele schaal 
o Dus veel fenomenen zeer gebrekkig meetbaar! 

§ Bv. Mandelbrot: metingen van grens van GB (How long is the coast of Great-Britain) 
à Rond 1960 gingen wetenschappers veel te naïef om met metingen 
• Als meet met meeteenheid van 200km à 2400 km 
• Als meet met meeteenheid van 50km à 3400 km 
• Als meeteenheid nog verder verkleint, dan grens steeds langer tot uiteindelijk 

oneindig lang wordt 
o DOOR grillige raaklijn tussen land en zee 
o Hoe kleiner meeteenheid, hoe strikter grens kunt volgen en hoe langer 

grens wordt tot eindeloos!! 
o Kunt grens op geen enkele manier unidimensioneel maken  
o DUS niet objectief meetbaar!!! 

§ Vraag die gesteld werd: leidt in praktijk eigenlijk tot problemen? 
• JA, landsgrenzen in encyclopedieën verschilt met 30-40% 
• DUS kunt grenzen nauwelijks meten tenzij tot overeenkomst over meeteenheid 

o MAAR meeteenheid is arbitrair (afhv reeks subjectieve keuzes)! 
o DUS weer zelfde besluit: meeste metingen zijn niet objectief! 

§ Bv. auto meten (multidimensioneel): moet altijd aantal unidimensionele aspecten gaan 
isoleren en in cijfers uitdrukken voor effect hebt 

§ Psychologie: fenomeen dat meet zelden te herleiden tot unidimensionele kenmerken 
• Bv. depressie: ‘Heeft u zich somber gevoeld?’ 

o Meet niet altijd ene kenmerk, maar altijd complexe multidimensionele 
betekenisverlenende systeem 

o Ene mens zal item anders interpreteren dan andere 
o DUS toont ons iets van intrinsieke beperkingen metingen 

INTERPRETATIE VAN METING 

- Zelfs objectieve cijfers (= voortkomen uit goede meetpraktijk) kunnen op verschillende manieren 
geïnterpreteerd worden 
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- The Simpsons paradox (1960): rechtszaak waarin cijfers (zie slide) werden gepresenteerd omtrent krijgen 
en uitspreken van doodstraf bij blanke en zwarte Amerikanen bij plegen van een moord 

o Resultaten 
§ Van 160 blanken die moord plegen: 19 JA en 141 NEE (11.9%) 
§ Van 166 zwarten die moord plegen: 17 JA en 149 NEE (10.2%) 

à Door republikeinse politieke strekking aangehaald als voorbeeld dat het dus niet klopt dat zwarten 
strenger beoordeeld worden dan blanken (worden zelfs minder zwaar gestraft!) 
o MAAR anders gestructureerd: wie is slachtoffer?? 

§ Blank-blank: 12.6 
§ Blank-zwart: 0 
§ Zwart-blank: 17.5 
§ Zwart-zwart: 5.8 
§ Nu: JA, racistisch rechtssysteem à zwarten krijgen sneller doodstraf als blanke 

vermoorden dan blanken als ze zwarte vermoorden 
à Gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd!! 
 MAAR heel grote invloed van voorstelling van cijfers 
o EN kunt cijfers opnieuw op totaal andere manier voorstellen 

§ Gaat bepalen welke besluiten je zult trekken! 
§ In interpretatie: zeer sterke subjectiviteit 

CONCLUSIE 

- Meten, analyseren, interpreteren, besluiten: baadt in subjectiviteit 
o Op zodanig veel punten beslissingen nemen die subjectief zijn, dat je eigenlijk elk besluit kan 

trekken uit cijfers die je verzameld hebt!! 
§ Enorm beperkte reproduceerbaarheid cijfers 

• Coronacrisis was verderzetting van replicatiecrisis maar dan in publieke ruimte 
§ Niet met kwade wil te maken MAAR eigen aan cijfermatig onderzoek 

o Cijfermatig onderzoek lijkt feitelijk, maar eigenlijk talloze momenten van subjectiviteit 
§ Illusie nog versterkt wanneer cijfers ahv grafieken worden voorgesteld 
§ Raken overtuigd dat eigen fictie realiteit is 
§ Iedereen die academische opleiding volgt zou moeten zich van bewust zijn 

à Cijfers zijn altijd relatief en meerduidig, geconstrueerd en gereproduceerd vanuit ideologisch 
en subjectief gekleurd verhaal 
à Op het eerste gezicht lijken cijfers trouw aan feiten, maar voegen zich slaafs naar elk verhaal 

o Als geldt voor dit soort cijfers, dan in zeer grote mate voor complexe cijfers!!! 
- Wetenschappelijk onderzoek: wetenschappers komen vaak aan waar ze uit vertrokken zijn à subjectieve 

vooroordelen 
o Normaal moet wetenschappelijke methode garanderen dat niet gebeurt 
o In elke stap die zet in onderzoek, verschillende mogelijkheden om hem te zetten 
o Kiezen uiteindelijk vaak weg die ertoe zal leiden vooroordelen bevestigd ziet 

MAAR beseffen vaak niet!! 
o Bv. psychotherapie-onderzoek: allegiance-effect 

§ = effect van voorkeur of loyauteit aan bepaalde methode 
§ RCT-onderzoek: zal gewoonlijk vinden dat eigen methode beste is 
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CORONA* 

ENKELE BASISCIJFERS 

- Aantal doden 
o Sterven aan corona – niet unidimensioneel 

§ Filosofische vraag! 
§ Mens kan sterven aan duizend en een dingen 
§ DUS heel moeilijk objectief te bepalen wat reden is! 

o Mensen geregistreerd voor sterven aan corona 
§ Gem 2.5 andere aandoeningen 

• 95% één of meerdere andere aandoeningen 
§ Velen nauwelijks symptomen 
§ 6-7% geen enkele andere aandoening 
§ Gem 83j als overleden 

• Terwijl gem levensverwachting 82j is! 
§ 1/20 van gevallen echt maar overleden aan corona 

o Dus afzetting tegen griep: HYPOCRIET 
§ Want daar wel zo: stel kanker en griep, dan dood aan griep 
§ MAAR onder maatschappelijke dynamieken die gangbaar waren in coronacrisis 

overboord gesmeten 
- Ook besmettingen, ziekenhuisopnames 

o Schotland: coronagerelateerde ziekenhuisopnames onderzoeken 
§ MAAR 13% van mensen die binnenkwamen hadden als aanmeldingsklacht corona 
§ Andere 87% kwamen binnen met andere kwaal/aandoeningen en testen positief en 

zonder symptomen toch bij coronagerelateerde ziekenhuisopnames geteld 
o Bossaert: vanuit streven naar financiële optimalisatie aantal doden en ziekenhuisopnames 

kunstmatig verhoogd 
§ Men weigerde nochtans te erkennen dat winstmotieven meespeelden! 

o PCR-tests 
§ Metingen van RNA-sequenties in lichaam  

• MAAR kan ook afkomstig zijn van dood virus!! 
§ Schatting van evolutie aantal besmettingen: aantal positieve tests ipv positiviteitsratio!! 

• Rentier (tweede golf): 20-70x minder besmettingen wanneer gecontroleerd 
• Ook zomer 2021 zelfde probleem! 

o DUS meting kan op veel manieren gebeuren 
§ Gebeurt oiv allerlei subjectieve vooroordelen en maatschappelijke tendensen die op 

dat moment gangbaar zijn 
§ Men kiest cijfers die eigen subjectieve overtuigingen bevestigen 

• Spaanse griep vs niets bijzonders aan de hand 
à Beiden gebaseerd op ‘objectieve’ cijfers 

- Epidemiologische modellen: basis voor waar beslissingen in coronacrisis op gebaseerd 
o Modellen van Imperial College (Londen): voorspelden 40 miljoen doden wereldwijd 

§ Tegen eind mei: bleek veel te dramatisch! 
o Zweden: 80 000 doden en als wel in lockdown: 50 000 

§ Tegen eind mei: 6000 doden (en geteld via enthousiaste methoden) 
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o Zou verwachten dat publieke verhaal en maatregelen bijgestuurd zouden worden als blijkt dat 
gebaseerd op foute modellen MAAR nee!!! 
à Maatschappij bleef op dezelfde krampachtige manier reageren alsof daar prangende, 
psychologische nood aan had (H6) 

o Niels Bohr: ‘voorspellen is altijd moeilijk en zeker als het over toekomst gaat’ 
§ Geen probleem dat mensen er met voorspellingen naast zaten, heel menselijk 
§ MAAR probleem dat maatschappij gelooft dat modellen voorspellen wat zal gebeuren 

- Relativiteit van basiscijfers!!!!!!  
o DUS ook alle andere statistieken met korrel zout 

§ Bv. Infection Fatality Rate, Case Fatality Rate, mortaliteit, positiviteitsratio, 
reproductiegetal 

o WANT allemaal gebaseerd op basisvariabelen die niet kloppen 
o DUS schijnexactheid en pseudo-objectiviteit 

RELATIVERING CIJFERS BOTST ALTIJD OP SOORT LIMIET 

- = lijken altijd zaken die onbetwistbaar juist zijn en niet kunnen in vraag gesteld worden 
o Als tegenargument voor relativiteit cijfers 

- Meest centrale ijkingspunt: vollopen IC’s 
o Wordt gezien als absolute bewijs van mortaliteit en gevaarlijkheid van virus 
o Geen indicator van corona!! 

§ Al sinds 1996 – elk griepseizoen 
§ Mensen op gang, operaties uitgesteld etc 
§ ICbedden stelselmatig afgebouwd door besparingen terwijl mensen gevoelig voor 

virale longaandoeningen (diabetes en zwaarlijvigheid) stelselmatig toegenomen 
§ DUS evengoed symptoom van verkeerd beleid en lage algemene gezondheid!! 

• OF gevolg van maatregelen (toestroom angstige mensen, stijging 
psychosomatische klachten...) 

§ Geen IC-bedden bijgecreëerd!! 
• DUS ook maatschappijen halen bepaalde ziektewinst uit psychologische 

symptomen en houden die daarom in stand 
o Probleem blijft, maar let op met analyse!!!! 

§ Veel meer mogelijke verklaringen in beschouwing nemen 
§ Gelangrijk want obv analyse fenomeen tot radicaal andere besluiten komen 

• DUS ook andere maatregelen, andere interventies 
§ Probleem: marge om verschillende verklaringen/hypotheses te contrasteren bestaat 

nauwelijks nog!!! 
• En wie het anders ziet, wordt gemarginaliseerd 
• Problematisch in democratie!!! 

- Ander ijkingspunt: zware longsymptomen 
o JA, klopt wel degelijk: zwaardere symptomatologie dan gewoon zijn 
o Maar toch mensen die twijfelen omdat nooit longscans genomen geweest bij griepgevallen 

§ Één studie beweerde idd dat geen significant verschil was 
- Ander ijkingspunt: oversterfte  

o Els Ooms: alle verschillende manieren om oversterfte te meten (en te interpreteren) 
§ Alleen al bepaling referentieperiode (= periode waarmee sterfte tijdens crisis vgl) 

o Luc Bomu: waarschijnlijk paar duizenden ouderen gestorven door eenzaamheid en emotionele 
stress (verwaarlozing) gepaard met lockdowns in WZC 

o Collaterale schade maatregelen: dalende immuniteit, uitgestelde behandelingen, psychisch 
lijden, armoede, honger… 
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o Intubatie op IC’s in eerste golf bijgedragen aan ½ van oversterfte 
o Lockdowns: minder verkeersdoden dus let op!!!!! 

- LET OP! Remedie was mss zelf de oorzaak van aanzienlijk deel van miserie! 
à Angst komt meestal maar in beperkte mate voort uit reële gevaren, maar hij creëert wel reële gevaren 

o Vaccins: beperkt getest of effecten minder grondig en lang bestudeert dan bij andere vaccins 
§ Cijfers roepen vragen op: effectiviteit en bijwerkingen 
§ NU: extreem positief beeld, maar evengoed heel negatief beeld mogelijk geweest! 

• Bv. studie van Harvard die geen verschillen toont in pandemieverloop tussen 
landen met hoge en lage vaccinatiegraad 

• Bv. 8x meer miskramen bij gevaccineerde zwangere vrouwen 
à Verhalen maken de cijfers, eerder dan cijfers de verhalen maken 

NEVENSCHADE VAN MAATREGELEN 

- Nevenschade = uitgestelde behandelingen, zelfmoord, vaccinatie, hongersnood en ontwrichting economie 
o TERWIJL met regelmaat hierover wetenschappelijke artikels en persmededelingen verschenen 

- Zou verwachten dat als beraadt over maatregelen: cost-benefitanalyses maakt 
o Bv. aantal levensjaren die je kunt sparen en die zullen kosten à Is remedie niet erger dan kwaal? 
o VN, WHO en Oxfam: lockdowns tot meer hongerdoden in 3e wereld (door ontwrichting 

economie) dan coronadoden 
§ En vooral kinderen dus jaren verloren veel groter dan gewonnen 
§ Kritische stem die vroeg om gedegen en open debat werd niet gehoord!! 

- Eigenlijk twee grafieken moeten zien: hoeveelheid coronadoden én hoeveelheid colloteral damage 
o Na tijdje soms vermeld, maar amper in cijfers uitgedrukt en visueel voorgesteld 

§ Waardoor nauwelijks indruk maakt!! 
§ = zelfbevestigende tendens 

o Verhoor epidemiologische experten over epidemiologische modellen voor Britse House of 
Commons: waarom nooit collaterale modellen omschreven? 

§ Antwoord: omdat we epidemiologen zijn! 
§ Waarom geen andere experten uitgenodigd en overkoepelende modellen gebouwd 

o Aandacht werd vernauwd à enige lijden (psychisch en fysiek) rechtstreeks gelinkt aan corona 
§ Altijd werkzaam bij massavorming en totalitarisering 
§ Dissidente meningen wekken angst en agressieve reflex uit 

- Ontbrak echte evaluatie van maatregelen 
o Heel zelden vgl gemaakt tss landen met sterke maatregelen en geen maatregelen 

§ Staten in Amerika: 
• Geen verschil tussen 25 staten met maximalen en minimale maatregelen 
• MAAR wel 10 strengste < 10 mildste 
• TERWIJL wel op psychologisch, sociaal, economisch vlak effect van lockdwons 

§ Zweden: geen lockdown en mildere maatregelen 
• Eerst: < België en Nederland: dus strikte maatregelen zinloos! 
• Later: > Finland en Noorwegen: dus strikte maatregelen wel zinvol! 

o MAAR maatregelen in F en N verkeerd ingeschat: nog milder dan Z!! 
o DUS strikte maatregelen toch maat voor niets! 
à Definitieve besluit?? 

o DUS weinig maatregelen, weinig slachtoffers: externe factoren - geluk!! (bv. klimaat, dunbevolkt) 
strenge maatregelen, veel slachtoffers: externe factoren - pech!! 
weinig maatregelen, veel slachtoffers: eigen schuld!! 
strenge maatregelen, weinig slachtoffers: goed gedaan!! 

à Binnen dominante verhaal, heeft dominante verhaal altijd gelijk! 
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CONCLUSIE  

- Heisenberg: ‘Het is geen kwestie dat we nu nog niet zeker zijn, punt is dat we nooit zeker kunnen zijn.’ 
o MAAR geloven niet graag! 
o Als nu nog geen zekerheid, dan verzamelen we er nog meer 
o Zo blijven we weg van essentie van zaak: open debat over verschillende subjectieve en 

ideologische kaders van waaruit cijfers interpreteren 
- Onuitgesproken spanningen, angsten, meningsverschillen zorgen ervoor dat cijfers niet tot rust komen en 

maatschappij errond polariseert  
à Vergeten als maatschappij meest wezenlijke discussie te voeren 
o Vanuit welk subjectief en etiologisch kader interpreteren we cijfers? 

§ Hoe kijken naar mens? 
§ Wat zien we als gezondheid? 
§ Wat zien we als het doel van het leven? 
§ Wat belangrijkste waarden maatschappij? 

à Afhankelijk van hoe vragen beantwoord, andere bril naar werkelijkheid kijken en cijfers 
construeren en interpreteren 

- Ideologie van mechanistische wereld 
o Niet in dialectisch proces met andere ideologische voorkeuren 
o GEVAAR: wederzijdse versterking tussen cijfers en subjectieve vooroordelen 

§ Hoe sterker vooroordelen, hoe meer men cijfers selecteert die vooroordelen bevestigen! 
§ Hoe meer cijfers vooroordelen bevestigen, hoe sterker vooroordelen worden! 
§ Bv. corona: maatschappij verzadigd van angst en onbehagen selecteert uit zee van 

cijfers, juist die cijfers die haar angst bevestigen en die cijfers versterken bijgevolg haar 
angst 

o DAARDOOR blind bepaalde ideologie gevolgd zonder in vraag te kunnen stellen 
§ Als gelooft dat eigen subjectieve fictie realiteit is, dan vindt men haar ook superieur aan 

fictie van anderen 
§ ZO overtuigd dat met alle mogelijke (retorische en andere) middelen kan opleggen aan 

ander 
§ = totalitaire staat 

o Mechanistische ideologie streeft naar technocratische maatschappij, geleid obv ‘objectieve’ 
cijfermatige info en waarin subjectieve voorkeuren en machtsmisbruik uitgeschakeld worden 

§ MAAR naïeve geloof in objectiviteit van cijfers leidt tot omgekeerde!!!! 
§ Maatschappij schiet in kramp en elke twijfel of vraag werd niet getolereerd  

• Alternatieve stemmen gestigmatiseerd 
• Verschillende vormen van (zelf)censuur beperken vrijheid van meningsuiting 
• Opgedrongen vaccinatiecampagnes stellen zelfbeschikkingsrecht in vraag 
• Ondenkbare sociale exclusie en segregatie wordt doorgevoerd 

à Regelrechte interferentie met basisprincipes van democratisch en maatschappelijk bestel! 
o Coronadiscours: kenmerken van type discours dat leidde tot opkomst grote totalitaire regimes 

§ Overvloedig gebruik cijfers en statistieken die radicale minachting voor feiten vertonen 
§ Vervaging van grens tussen feiten en fictie 
§ Fanatieke ideologische overtuiging die misleiding en manipulatie rechtvaardigt en over 

alle ethische grenzen heen drijft (waardoor totalitarisme incompatibel met religie) 
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HET VERLANGEN NAAR EEN MEESTER 

ANDER PROBLEEM MET WETENSCHAPSIDEOLOGIE EN DOMINANTE MENS- EN WERELDBEELD 

- Opkomst Verlichtingstraditie: via verwerven van kennis over wereld en zichzelf (eigen functioneren en 
ziektes) gebaseerd op empirische observaties en logisch redeneren aan mens typische angst en 
onzekerheid, menselijke geboden en verboden zou kunnen wegnemen 

o Als mens en wereld genoeg begrijpen: mentale controle hebben over wereld 
§ Zal zien dat alle angsten ongegrond zijn en zal wetenschap adequaat ziektes kunnen 

aanpakken, lijden uitschakelen en uiteindelijk zelfs de dood overwinnen 
o De la Metrie (l’Homme Machine), Laplace 

- Na aantal eeuwen toename van kennis omtrent materiële wereld: geen tekenen menselijke angst en 
onzekerheid weg 

o Integendeel: mens meer en meer geteisterd door angst en onzekerheid 
§ Zelfs in bijzonder omtrent fysieke gezondheid 

• Toename medische kennis 
• Enorme uitgaven aan gezondheidszorg (West-Europa: 10% van BNP) 
• Gedachte aan fysiek lijden ondraaglijker 
• Risico’s worden slechter verdragen à resum verzekeringen 

o 19e /20e E: ongevallen- en brandverzekeringen 
o Daarna: levens-, hospitalisatie-, reis- en annulatieverzekeringen 
o Nu: alles!! 

§ Vrijheden en rechten van individu worden zwaar aangetast 
• Bv. wereldwijde war on terror (begin 21e E): zware aantasting privacy 

o Laatste eeuwen: gestaag toenemend streven om ‘gevaarlijke elementen’ in maatschappij te 
controleren en isoleren 

§ Foucault: “le grand renfercement” = steeds meer gevaarlijke groepen opgesloten 
• Bv. wereldbevolking huisarrest wegens coronavirus 

o MAAR eist z’n tol: medische ingrepen die leiden zouden moeten wegnemen, worden meer en 
meer zelf bron van ellende 

§ Veralgemeende consumptie van psychofarmaca, pijnstillers… leiden tot 10tallen 
miljoenen verslaafden en ontelbare doden 

§ Veralgemeende screening op kanker en andere ziektes: schadelijk én zorgt voor meer 
onnodige, schadelijke ingrepen (onnodige borstamputaties, neveneffecten van chemo) 

§ Preventieve geneeskunde dreigt leven steriel en onmenselijk te maken 
• Bv. coronacrisis: toename van lijden door uitgestelde behandelingen, 

intrafamiliaal geweld, psychische ontreddering, honger derde wereld 
o DUS krampachtig vermijden van elk gevaar, is paradoxaal genoeg, zelf zeer gevaarlijk geworden 

NIEUWE PSYCHISCHE STRATEGIEËN OM MET ANGST EN ONZEKERHEID OM TE GAAN 

- Door wegvallen van grote mystieke en symbolische verhalen als soort referentiekaders in onze 
maatschappij: lieten ons toe om angst en onzekerheid beter te hanteren dan methodes daarna gebruikt 
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MEER NARCISTISCH WORDENDE PSYCHISCHE ORGANISATIE IN BEVOLKING 

- Onzekerheid in menselijke verhoudingen hanteren door cultiveren van bepaald uiterlijk ideaal van het 
lichaam, het huis, de auto  

o Bv. plastische ingrepen, verkoop van steroïden- en proteïnencocktails, selfies maken… 
- MAAR imaginair-visuele schijnoplossingen 

o Tegelijk: scherpe toename van psychologische fenomenen die aan excessieve investering in 
uiterlijke ideaalbeeld verbonden zijn 

§ Bv. eenzaamheid, innerlijke leegte, ratrace… 
- Verklaring: kind bestaat nauwelijks als apart psychisch wezen 

o Kind kan zich nauwelijks een mentaal-visueel beeld vormen van eigen lichaam 
o DAARDOOR weet niet waar lichaam stopt en hem omringende wereld begint 

à situeert eigen gewaarwordingen ook in hem omringende mensen en objecten (animisme) 
à voelt gewaarwordingen van hem omringende mensen en objecten rechtstreeks in eigen 
lichaam (transitivisme) 

o DUS moet kind via interacties met moeder uitmaken wat het moet doen om zich van haar zorg 
en nabijheid te verzekeren 

§ MAAR menselijke communicatie: onduidelijkheden, misverstanden en twijfel 
§ WANT symbolen van menselijke taal kunnen afhv context naar oneindig aantal dingen 

verwijzen 
§ DAARDOOR kan mens zijn boodschap nooit eenduidig overbrengen en kan ander nooit 

definitieve betekenis bepalen 
• MAAR mens kent ook eigen boodschap niet, want gaat terug op gedachten die 

ook woorden zijn 
• DAARDOOR krijgen centrale vragen in mensenleven, die betrekking hebben op 

positie in verlangen van Ander, nooit definitief antwoord 
• Wallon: bij pasgeborenen al subtiel sentiment van vraag op gelaat 

§ DUS prangende onzekerheid over boodschappen moederwezen 
• DUS moeilijk om mentale controle over haar te verwerven 
• Als kind dan spiegelbeeld leert te herkennen: jubelt van vreugde! 

o = 1e grote revolutie in psychologische ontwikkeling 
o Want weet hierdoor meteen wie het is en moet zijn om object van 

verlangen van moeder te kunnen zijn (moeder wijst namelijk heel 
enthousiast naar beeld) 

§ Ik ben hét voor de Ander 
§ = archetype van narcistische ervaring 

- MAAR eist ook z’n tol op vlak van verhoudingen als op vlak van subject zelf 
o Opnieuw opduiken van onzekerheid vermijden: agressieve, rivaliserende strijd aangaan met elke 

ander waar aandacht van moeder ook naar uitgaat 
o WANT kan maar één iemand hét object van de moeder zijn 
o DUS gaat ander willen overtreffen, kleineren en zelfs vernietigen à inboeten aan menselijkheid 
o Identificatie met spiegelbeeld doet daarnaast inlevingsvermogen afnemen want kunt voor het 

eerst lijn/grens trekken rond eigen lichaam 
§ Overmatig narcisme: zo’n dikke lijn dat subject mentaal opgesloten raakt in zelfbeeld 
§ Waardoor vermogen tot resonantie met anderen en wereld afneemt en subject 

geïsoleerd en vereenzaamd raakt 
o DUS overmatige investering in spiegelbeeld is overcompensatie voor onzekerheid die menselijke 

taal opwek in intermenselijke verhoudingen à schijnoplossing!!! 
§ Eindigt in psychisch isolement en destructie van Ander/zichzelf  
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 STEEDS TOENEMENDE REGELDRANG (=REGULITIS) 

- = leven wordt in toenemende mate geregeld ahv allerlei voorschriften, protocollen, handleiding… 
- Vaak strenger, wispelturiger, irrationeler en hypocrieter dan religieuze moraal waar Verlichting mens wilde 

van verlossen 
o Bv. woke-cultuur, #MeToo-affaire, Black Lives Matter-beweging, klimaatbeweging 

§ Problemen zijn wel legitiem, maar vooropgestelde oplossingen zijn vaak excessief, 
inconsistent en contraproductief 

• Bv. coronacrisis: gezondheidszorg aanslag op leven, klimaatbeweging: mens nog 
meer vervreemd van natuur… 

§ Repressieve aard van nieuwe moraal zorgt voor verheftigde terugkeer naar 
verdrongene 

• Bv. tussen 2015 en 2020: 2x zoveel seksistisch taalgebruik op sociale media en 
3x zoveel racistisch en dreigend taalgebruik 

o Wisselt van locatie tot locatie, doorheen de tijd 
o Zijn enorm detaillistisch 
o Bijhouden van regels wordt onmogelijke opdracht (zelfs voor bevoegde instanties) 
o Steeds agressiever afgedwongen (door overheid én bevolking) 

§ Minder draagvlak voor vrijemeningsuiting, persvrijheid, artistieke vrijheid en 
zelfbeschikkingsrecht 

o Publieke ruimte steeds meer getekend: auto parkeren, naar toilet gaan… 
- Is wel typisch iets voor hedendaagse samenleving? (bv. Joodse 613 geboden) 

o Verschillen met primitieve, religieuze systemen:  
§ Categoriek en dus ook duidelijk (« onduidelijk) 
§ Stabiel (« snel en onvoorspelbaar veranderen, nemen in omvang toe) 

- Steeds bureaucratisch wordender staatbestel 
o Bureaucratische jobs: administratie, management en dienstverlening 
o Kafka (eind 19e E): absurditeit van elk vergedreven regelsysteem aan kaak stellen 
o Begin 19e E:20% « begin 21e E: 80% 
o Ook aantal administratieve taken tout court neemt toe 

§ Ook in beroepen van nature weinig of niets te maken hebben met administratie (bv. 
landbouwers, leerkrachten…) 

- Heeft een enorm versmachtend effect op bevolking 
o Minder en minder ruimte voor subjectieve keuzes en vrijheid 

§ Bv. ritsen in verkeer: situatie waarin iemand ander voorrang verleent niet langer 
menselijke ontmoeting à doet het niet omdat wilt, maar omdat moét 

§ Die momenten van menselijke ontmoeting voeden sociale band van binnenuit 
• Zonder die momenten verschrompelt het sociale weefsel en is het een kwestie 

van tijd tot maatschappij uiteenvalt in losse verzameling van geatomiseerde 
individuen 

§ Telkens regelmachine wordt uitgebreid, verdwijnt wat ruimte voor existentie als subject 
• Vicieuze cirkel: om onbehagen en frustratie in sociale ruimte in te dijken, maken 

we steeds meer regels, protocollen en procedures die vervolgens weer voor 
meer onbehagen en frustratie zorgen 

o Als zich zo verderzet, dan is exponentiële stijging van aantal zelfmoordpogingen logisch gevolg 
§ Euthanasiemachine ultieme consequentie van mechanistische denken 

o Burn-out: steeds meer verstrikt en verward in regelgeving die men als absurd ervaart 
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- Houdt (in)direct sterk verband met fenomeen van totalitarisme 
o Indirect: ervaringen van zinloosheid zijn fundamentele voorwaarden voor het oprijzen van een 

massa en voor vormen van totalitaire denken en later totalitair regime 
o Directe: totalitaire systemen zijn altijd bureaucratische systemen 

§ Eind 19e E: imperialisme à afgelost door totalitaire systemen: nog meer bureaucratisch  
• Imperialisme (laat 19e E) à ruwe-bende-totalitarisme (nazisme en stalinisme, 

begin 20e E) à technocratische totalitarisme (begin 21e E) 
- Heeft met onzekerheid te maken: soort onvermogen om met onzekerheid om te gaan in menselijke 

relaties 
o Bv. als op kruispunt ongeval gebeurt, moet er regel zijn om te bepalen wie er in zijn (on)recht was 

§ In mens- en wereldbeeld: iets dat niet langer toelaat te geloven dat mensen door 
minimale menselijkheid tov elkaar wel tot bepaalde minnelijke schikking voor 
afhandeling van accident 

o Bv. doctoraatsregelement op faculteit: voorkomen dat op bepaalde manier mensen op 
onrechtmatige manier aan doctoraat zouden geraken, steeds meer regels bij gemaakt  

§ MAAR leidt ertoe dat door bos de bomen niet meer ziet 
§ ZELFS commissie die doctoraatsregelment moesten vereenvoudigen 

• MAAR let op: niet complexer maken 
• Typisch probleem van bureaucratische systeem: proberen woekerende regels 

te bestrijden door nog meer regels te maken 
o Bv. coronacrisis: eindeloos gamma aan pijlen die tonen waar je in welke richting moet lopen, 

borden die tonen dat een mondmasker moet dragen, boxen opgebouwd uit nadarafsluitingen die 
beletten dat ene bubbel met andere in contact komt op festivals en cultuurevenementen… 

- Metafoor computers 
o Regeldrang probeert sociale interacties rationeel en logisch te maken door ze vast te zetten in 

vaste vormen 
§ Cfr. computer: strikt aan logica van systeem houden zonder zich te laten afleiden door 

eigenheid van mensen die hij ‘helpt’ 
§ DAARDOOR precies dezelfde gevoelens van frustratie opgewekt: worden geconfronteerd 

met machinale Ander die geenzins gevoelig is voor onze eigenheid als mens 
§ DUS lijkt computer op ideale totalitaire leider: rücksichtslos logica oplegt aan bevolking 

- Verklaring: herkenning spiegelbeeld zorgt ervoor kind eigen wezen (lichaam) psychisch kan afgrenzen van 
hem omringende wereld 

o Nu pas bestaan echt afzonderlijke, externe objecten voor kind 
§ WAARDOOR functie van taal verandert à woorden verwijzen naar externe objecten 

(referentiële functie) en krijgen zo betekenis 
§ HIERDOOR wordt verhouding met Ander naar ander niveau geheven 

• Kind probeert obsessief woorden te begrijpen die ander gebruikt om verlangen 
kenbaar te maken 

• DUS wil regels kennen die moet volgen om graag gezien te worden 
§ Leidt uiteindelijk tot regeldrang  

• Hoe goed regel ook bepaald wordt, altijd nog te onduidelijk en er ontstaat 
onvermijdelijk behoefte aan bijkomende bepalingen van de regels 

§ 3j: culmineert obsessie met betekenis van woorden in waarom-fase 
• Kind ziet ouder als alwetende meester 
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• Als ouder niet kan bepalen wat hij wil, dan weet kind ook niet wat moet doen 
om binnen zijn verlangen te vallen 

o Punt waarop kind geconfronteerd wordt met menselijke 
oeronzekerheid en overvallen door menselijke oerangst 

§ Oerangst = achtergelaten worden door Ander omdat het niet 
graag gezien wordt 

§ MAAR pogingen kind om regels eenduidig en sluitend te maken, zijn gedoemd te 
mislukken 

• Want woorden kunnen nooit definitief betekenis krijgen 
• Hoe hardnekkiger kind regels eenduidig probeert e maken door bevraging van 

de ouders, hoe meer het zich onvermijdelijk verliest in eindeloos complexe en 
tegenstrijdige betekenisverleningen 

OPLOSSINGEN VOOR ONZEKERHEID EN ANGST 

- Eindresultaat schijnoplossingen: sociaal isolement en zelfdestructiviteit  
- Als zelf niet in slaagt om angst en onzekerheid te bemeesteren, zoekt mens naar extern iemand die zegt 

hoe het leven geleid moet worden à zekerheid bieden door strenge moraal op te leggen 
o Strenge moraal, smachten naar nieuwe meester: typisch voor pretotalitaire staat 

§ Angst, smachting en sociale atomisatie zijn perfecte voedingsbodem voor massa 
• Massa = psychologisch, maatschappelijke basis van totalitaire staat 

o Andere blik op #MeToo, klimaatbeweging, Black Lives Matter: sluiten aan bij reële problemen 
maar zijn niet bestaansreden 

§ Komen voort uit prangende nood aan autoritaire instantie die richting heeft, die last 
van vrijheid en daarmee gepaard gaande onzekerheid van schouders neemt 

o Le Bon: “Als er zich een massa vormt, dan smacht die massa altijd naar strenge en harde meester 
die vrijheid wegneemt en zegt dat er moet gebeuren.” 

§ Denken altijd dat mens naar vrijheid streeft en eenzijdig goed vindt 
• MAAR nee, vaak ondragelijk omdat onzekerheid met zich mee brengt 
• Fromm: “angst voor vrijheid” 

o Overheid vult vacature gewillig in  
§ Bepaalt wanneer je mag sterven: bij zelfmoord collocatie, maar wel mogelijkheid tot 

euthanasie bij psychische problemen 
§ Social-credit-systeem dat beetje bij beetje ingevoerd wordt 

o MAAR positie totalitaire leider is ultiem onmogelijk 
§ Want ook aan structuur van taal onderworpen! 
§ Kan enkel doen alsof hij het laatste woord heeft 
§ Uiteindelijk verval je in fouten en inconsistenties en regelrechte leugens en bedrog 

• Cfr. replicatiecrisis en op niveau van publieke discours 
• Bv. encryptiebedrijven waarvan software koopt om privacy te beschermen, 

blijken opgekocht door geheime diensten van overheid 
- Verklaring: resultaat waarom-fase: kind gaat op beperktheid kennis ouders stuiten 

o HIERDOOR einde aan veronderstelling dat ouders alwetend en almachtig zijn 
§ = 2e grote revolutie in psychologische ontwikkeling 
§ Kind beseft dat onzekerheid nooit kan worden opgeheven à 2 mogelijke reacties 

• Angst: kan vastklampen aan narcisme en regeldrang 
• Creativiteit: mag én moet invulling geven aan betekenis woorden 

o DUS mogelijkheid tot emancipatie van discours van ouders en op 
creatieve manier eigenheid en persoonlijkheid realiseren 

• Creatie van eigenheid via logisch-rationeel naar creatief taalgebruik 



34 
 

§ DUS ouders spelen belangrijke rol: 
• Kind bevestigen en ondersteunen in pogingen om invulling te geven aan het 

leven en zelf keuzes te maken 
• Op openlijke of meer verbolgen manieren status van alwetendheid proberen te 

behouden en keuzes voor kind blijven maken 
§ HIERDOOR gevoeligheid voor discours niet bedoeld om juist te zijn: fictie en poëzie 

• Kind hongert naar verhalen over ouders en grootouders, die basis geven voor 
identiteit en principes verschaffen omtrent hoe zich kunnen gedragen 

• Principes onderscheiden zich psychologisch radicaal van starre regels daarvoor 
gehanteerd à verlossen kind van woekerende regeldrang 

• Lossere hantering van taal en woorden draagt vermogen in zich om iets te laten 
resoneren van ongrijpbare eigenheid van context waarin kind zich bevindt 

§ DUS zelfbeeld (spiegelstadium) à logisch-rationeel denken (waarom-fase) à creatie 
van eigenheid 

o Leidt veeleer tot verbinding met Ander en resonantie met (liefdes)objecten ipv psychische 
geïsoleerdheid en (zelf)destructiviteit 

§ Realiseert ook eigenheid en psychische soevereinitiet 
o Verlichtingstraditie hardnekkige poging was om leven in logica en theorieën te wringen, dus alle 

symboliek, mystiek, fictie en poëzie op tweede plaats 
§ DUS volledige register van taalvormen dat vermogen heeft om op onzekerheid van leven 

met creatie en eigenheid te reageren en woorden te vinden die resoneren met Andere 
§ Onzekerheid verzuurde tot angst 

• Enige beschikbare psychologische middelen oom angst te bestrijden waren 
narcisme en eindeloos woekerend regeldiscours  
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DEEL 2: MASSAVORMING EN TOTALITARISME 

DE OPKOMST VAN MASSA 

- Rijst op op grond van specifieke psychische toestand kenmerkend voor Verlichtingstraditie 
o Ontstaan als effect van mechanistische ideologie 
o Basis van totalitaire staat 

TOTALITAIRE STATEN  

- Kant: Verlichtingstraditie moet ernaar streven een mens te ontwikkelen die voor zichzelf denkt en vanuit 
eigen denken spreekt los van groep en autoriteit 

o “Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn zelf verschuldigde onmondigheid. 
Onmondigheid is het onvermogen zich van het eigen verstand te bedienen, zonder de leiding 
van een ander te volgen… ‘Durf denken! Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!’ is 
daarom de lijfspreuk van de Verlichting.” 

- Na paar eeuwen Verlichtingscultuur: cultuur leidt tot omgekeerde dan wat Kant voor ogen had 
o Mens dacht helemaal niet meer voor zichzelf, maar nam absurde verhalen voor waar aan uit 

mond van aantal getalenteerde retorici 
o Mensen als Stalin, Hitler… slaagden erin massa te laten meedeinen op verhalen  

§ Hitler: rassentheorie: Arische ras beste was en dat ganse natuur erop gericht was om van 
dat ras heersersras te maken dat alle andere rassen stuurde 

§ Stalin: gans historisch-materialistische proces erop gericht was om proletariaat aan de 
macht te brengen en daarvoor aristocratie uitgeschakeld moest worden 
à Stelden dat wetenschappen waren, maar waren zeer sterk pseudo-wetenschappelijk 

• Onderbouwden met statistieken die bij naderinzien op niets sloegen 
à Bevolking ging er blind in mee tot in radicale (zelf)destructiviteit 

- Begin 20e E: compleet nieuwe staatsvorm  
o Vaak verward met dictatuur maar radicaal verschillend  

§ Verschil: zowel in structuur (interne organisatie) als in dynamiek (procesmatige verloop) - 
primair op psychologisch vlak (p.2) 

• Sovjet-unie: elite die artificieel massa creëerde via indoctrinatie en propaganda 
en vervolgens mbv massa aan macht kwam en totalitair regime vormde 

• Nazi-Duitsland: massabeweging spontaan en uit massa in greep van 
rassentheorie en sociaal-Darwinisme, ontstond elite die politieke partij vormden 
en uiteindelijk staatsgreep pleegden gesteund door blinde, fanatieke massa 

§ Verschil met democratie: éénpartijstructuur en minachting voor democratische 
basisprincipes als recht op vrijemeningsuiting en zelfbeschikkingsrecht 

o Waarom voor eerst in 20e E? 
§ Massavorming doorheen laatste 100 jaar steeds sterker, groter, duurzamer werd en 

steeds meer impact op het beleid 
• Massavorming zo oud als mens zelf, maar tendentie richting krachtiger gegeven 
• Le Bon (Le psychologie des foules, 1895): “Als dit zo verdergaat staan we op een 

zucht van moment waarop massa en menners van massa maatschappij 
overnemen en in dat geval zal nieuwe staatsvorm oprijzen.” 

o 30j later: exact wat er gebeurde 
§ Rusland: panslavistische beweging 
§ Duitsland: pangermanistische beweging 
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• Waarom wordt massavorming steeds sterker? 
o Mechanistische mens- en wereldbeeld meer greep op maatschappij en 

vormden voedingsbodem voor massa 
§ DUS mechanistische denken ~ industrialisering en technologiegebruik ~ sociaal 

isolement ~ massavorming ~ totalitarisme 
- Uitermate actueel: verschillende voortekenen van nieuw soort (technocratisch) totalitarisme 

o Instrusieve acties door veiligheidsdiensten (bv. post openen, afluisterapparatuur…) 
o Algemene opkomst van surveillancemaatschappij 
o Onder druk komen te staan van recht op privacy 
o Burgers die elkaar verklikken via door overheid georganiseerde kanalen 
o Censurering en sanctionering van alternatieve stemmen (bv. coronacrisis) 
o Afkalven van draagvlak voor democratische principes 
o Introductie van QR-code en experimenteel vaccinatieprogramma als voorwaarde om toegang te 

krijgen tot publieke ruimte 
à Opkomst nieuw totalitair systeem geleid door bureaucraten en technocraten 

MASSA 

- Massa (fenomenologisch) = specifieke groep die gekenmerkt wordt door  
o Blindheid: elk vermogen tot kritische afstandname verliezen van datgene waarin men gelooft 

§ Verlies van vermogen om rationeel, kritisch na te denken 
o Zeer sterkte intolerantie voor dissonante stemmen en sterke neiging tot autoritarisme  

§ Dissidente stemmen lijken voor massa 
• Asociaal en onsolidair omdat weigeren te participeren in verbondenheid door 

massavorming gecreëerd 
• Volledig ongegrond omdat kritische argumenten geen cognitief en emotioneel 

gewicht krijgen binnen vernauwde aandachtscirkel van massa 
• Aversief omdat dreigen roes te doorbreken en mensen terug te confronteren 

met negatieve toestand die voorafging aaan massavorming 
• Frustrerend omdat afreageren van latente agressie dreigen te ontnemen 

o Typische neiging tot agressie en gruwel tav wie niet meegaat 
§ Wordt altijd gepleegd alsof het een heilige plicht is 

• Bv. FR: burgers die meegingen in ideologie vermoorden vaak op gruwelijke 
manier leden van aristocratie en eisten medaille voor heldenmoed 

• Bv. Kruisvaders als Sarrasenen vermoorden: ‘Deus lo volt’ 
• Bv. Nazi’s bij wreedheden ‘Got mit uns’ 
• Bv. Coronacrisis: op sociale media worden artikels die niet stroken met 

dominante narratief geblokkeerd etc. 
• Zagen als ethische plicht 

o Fanatieke solidariteit: elk individu uitermate solidair met collectief en niet met andere individuen 
§ Eigen belangen ondergeschikt maken aan collectief 

• Bv. Communistische kopstukken (meestal totaal ten onrechte – meer dan 50% 
van entourage) gingen gedwee mee in beschuldigingen wanneer veroordeeld 
werden: ‘als ik daarmee de communistische partij kan helpen, doe maar’ 

§ Hitler typische demagoog: “Ik eis van elke Duitster dat hij zich volledig opoffert voor het 
Duitse volk.” 

- Massa onderscheidt zich van de rest door uniformisering van individuen 
o Iedereen is gelijk aan elkaar, men denkt ‘samen’, men neigt ertoe zich met dezelfde ideaalbeelden 

te identificeren 
o Le Bon: “De individuele ziel wordt in de massa volledig overgenomen door de “groepsziel”.  
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- Massavorming zo oud als mens is (dansplaag in Straatsburg, Bartholomeusnacht, verbranding heksen, 
kruistochten, FR…) 

o Dansplaag in Straatsburg: mensen begonnen te dansen gedurende weken tot aantal mensen 
gewoon stierven van overdoen en anderen zichzelf ernstig ondermijnd hadden 

§ Typisch voorbeeld: niemand wist waarom het gebeurde maar gebeurde en stopte pas als 
groot aantal slachtoffers waren 

o Coronacrisis: voortekenen massavorming 
§ En voor eerst wereldwijd fenomeen 

o Kan ook zeer kleinschalig zijn – assissenjury functioneert altijd als massa 
§ Zou in kleinschaligheid eigenlijk zeer goed bestudeerd kunnen worden 
§ Voorzitter Frans gerechtshof (19e E): vreemde psychologische processen die zich steeds 

voordoen in jury 
• Afwezigheid ratio: rationele argumenten helpen niet om jury te overtuigen!!! 

o Als advocaat wilt worden: moet geen perfecte argumentatie kunnen 
voorleggen, maar theatrale spreker zijn die zelfde emotionele 
boodschappen keer op keer herhaalt en liefst weet gebruik te maken 
van zeer dramatische visuele stimuli en sterke emotionele argumenten   

• Uiteindelijk zie ik maar één goede reden om volksjury’s niet af te schaffen: een 
professionele rechter doet het nog slechter 

o Veel rechterlijke dwalingen!!! 
o Massa hoeft niet per se fysiek samen te komen, kan perfect in geïsoleerde toestand  

§ Bv. Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland: nooit in totaliteit samen voorgekomen 
- Ontwikkelt zich als complex en dynamisch fenomeen 

o Metafoor: manier waarop turbulentiepatronen oprijzen in pot water op fornuis 
§ Staat stil – kleine belletjes – kleine turbulentiepatronen die snel weer verdwijnen–

grotere en duurzamere patronen - patronen die volledige volume water bestijgen 
§ Zeer kleine massa’s: ME – groter: FR – groter: Nazisme en Stalinisme – sedert 9/11: 

massavorming wereldwijd met coronacrisis als hoogtepunt 
• Individuele mensen worden door massavorming in nieuwe psychologische 

‘bewegingstoestand’ gebracht 
o Niet omdat verhaal leidt tot massavorming per se verkeerd, ook juiste verhalen maar neiging om 

naargelang massavorming langer duurt absurder te worden 

CONDITIES VOOR MASSAVORMING 

- Voldoende sociaal geatomiseerde mensen – mensen die zich niet meer verbonden voelen met sociale en 
natuurlijke omgeving 

o Mechanistische mens- en wereldbeeld!! 
o Op dit moment aantal sociaal geïsoleerde mensen gelijke tred met mate van industrialisatie en 

technologiegebruik in een land 
§ Westerse zwaar geïndustrialiseerde mensen kennen veruit hoogste aantal sociaal-

vereenzaamde mensen  
§ Significant geassocieerd met gebruik van sociale media en communicatietechnologie 

o Voor corona: tussen 30-50% van mensen geen enkel betekenisvol contact meer met anderen en 
enkel nog connecteerden met elkaar via Internet 

- Veel mensen die gebrek aan zinsverlening ervaren  
o Mensen zijn intrinsiek sociale wezens: indruk maken, graag gezien worden 

§ Proberen op één of andere manier andere te bereiken 
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o Als band met anderen verarmt en afsterft, voelt leven zin- en betekenisloos aan 
§ Begin 20e E: slechts 60% antwoordde dat job zinloos is 
§ Graber (Bullshit Jobs): 40% antwoordt dat job zinloos is 

o Mechanisering van wereld neemt veel vormen van zinsverlening weg uit arbeid: oa door directe 
band te verbreken tussen degene die objecten daadwerkelijk produceert en degene voor wie ze 
bestemd zijn 

- Hoge niveaus van vrij zwevende angst en psychisch onbehagen aanwezig zijn in maatschappij 
o Moeten ongebonden en vrij rondzweven: niet kunnen thuiswijzen, aan voorstelling toekennen 
o Voor coronacrisis: 1/5 mensen gediagnosticeerd met angststoornis 

§ DUS nog heel veel meer!! 
§ Voorkomen van psychisch lijden in algemeen (ook niet-gediagnosticeerde) is nog hoger! 

• Bv. te zien in enorme verbruik van psychofarmaca 
o Antidepressiva: in België maar liefst 300 miljoen dosissen per jaar!!! 

o Tussen 2015 en 2020: gebruik van agressief woordgebruik 3x 
- Ongebonden frustratie en agressie 

o Verband tussen sociaal isolement en irriteerbaarheid is logisch en werd empirisch vastgesteld 
§ Mens gekweld door sociale vervlakking, gebrek aan zinsverlening, onbestemde angst en 

onbehagen, voelt zich irriteerbaar, gefrustreerd en agressief en zoekt objecten om angst 
op af te reageren** 

à Condities bouwen steeds voort op elkaar 

STAPPEN IN MASSAVORMING 

- Stap 1: als onder die condities verhaal verschijnt via massamedia dat object van angst aanduidt en 
strategie om met dat object om te gaan, dan koppelt alle vrijzwevende angst zich aan object van angst en 
ontstaat er een enorm draagvlak in de strategie om om te gaan met object van angst** 

o Reden: vrij rondzwevende, ongebonden negatieve affecten als angst zeer onaangenaam zijn*** 
§ Bang zijn zonder te weten waarvoor: geen controle over - kans dat overslaat in paniek 
§ Als angst gekoppeld wordt aan object wordt angst klein beetje mentaal controleerbaar 

• WANT kunt object vermijden 
o Ook als strategie radicaal absurd, gevaarlijk en destructief wordt 
o Verhaal dat object van angst aanduidt: initiële suggestie bij massavorming 

§ Le Bon: “Massa vormt zich altijd naar aanleiding van suggestie en daarop koppelt angst 
zich aan object en willen mensen in verregaande mate meegaan om om te gaan met 
object van angst.” 

§ Bv. Sovjet-Unie: angst en onbehagen – communistische elite: alle problemen voort uit  
feit dat proletariaat niet aan macht is en dat er zoiets bestaat als privébezit, dus 
aristocratie en grootgrondbezitters die voor problemen zorgen dus moeten hen 
elimeneren 

§ Bv. Nazi-Duitsland: angst en onbehagen – object van angst: rasonzuivere elementen dus 
moesten uitschakelen 

§ Bv. FR: angst en onbehangen – object van angst: oorzaak in Ancien Régime dus elke 
vertegenwoordiger van AR (clerus en adel) uitroeien 

§ Bv. 9/11: angst en onbehagen – object van angst: terrorisme 
§ Bv. coronacrisis: angst en onbehagen – object van angst: virus en fanatieke bereidheid 

om mee te gaan om met object van angst om te gaan 
• Secundaire vormen van massavorming: zeer sterk geloof in complottheorieën 
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- Stap 2: doordat veel mensen tegelijk participeren om om te gaan met object van angst, ontstaat nieuwe 
sociale band 

o Op dat niveau echte reden waarom mensen meegaan in verhaal dat tot massavorming leidt 
o Mensen gaan niet mee in verhalen omdat correct zijn, maar omdat reeks psychologische 

voordelen bieden die veel meer op sociaal en affectief driftmatig vlak te situeren vallen dan 
rationeel vlak 

§ Omdat tot nieuwe sociale band, nieuwe solidariteit, nieuw gevoel van verbondenheid 
leiden, omdat angst koppelen en vooruitzicht bieden op afreageren op frustratie en 
agressie 

§ Massa ‘gelooft’ in het verhaal, niet omdat het juist is, aar omdat het een nieuw gevoel 
van verbondenheid creëert 

• Argumentum ad populum en argumentum ad auctoritatum 
• Onderliggende motivatie om in verhaal mee te gaan: groepsvorming en -druk 

o Cfr. experiment van Asch: slechts 25% antwoord correct 
§ Verklaart merkwaardige psychische ongevoeligheid voor rationele tegenargumenten 

• Ander reden: verhaal legt meestal aantal maatregelen, acties op aan 
maatschappij die functies van ritueel gaan vervullen 

o Ritueel gedrag = symbolisch gedrag dat in pragmatisch standpunt 
zinloos is en offer vraagt van individu 

§ Functie om groepscohesie te creëren 
§ Individu toont dat iets wil opofferen dat individueel van 

belang is voor hem als soort bewijs van loyauteit tav groep  
o DUS sociaal isolement etc.: mens zoekt vaak naar rituelen 

§ Bv. maatregelen die opgelegd worden moeten absurd zijn 
omdat dan rituele functie perfect gaan vervullen 

• Andere reden: massavorming leidt tot zeer sterke verenging van aandachtsveld 
o Cfr. hypnose*: kan aandacht van iemand van omgeving losmaken en 

vestigen op één klein aspect van werkelijkheid via hypnotische 
suggestie  

§ Gehypnotiseerde is radicaal ongevoelig geworden voor alles 
buiten aandachtsveld (bv. coronacrisis en collateral damage) 

§ Hypnose wordt soms gebruikt bij chirurgische ingrepen als 
verdoving (bv. Fémonville (UZ Luik)) 

à Essentie massavorming: maatschappij verzadigd van individualisme en rationalisme maakt kanteling 
naar radicaal tegenovergestelde toestand: radicaal irrationeel collectivisme 

o Invloed op 
§ Cognitief vlak: verlies van ratio en kritische afstandname, geloof in absurde verhalen 
§ Emotioneel vlak: verlies van sociale banden, weinig empathie voor alles wat buiten 

aandachtsvernauwing valt 
§ Zintuigelijk vlak: collectieve hallucinaties 

• Bv. verschijning van Sint-Gregorius op stadswallen van Jeruzalem door volledig 
legen van kruisvaarders werd waargenomen 

• Bv. vlot met drenkelingen door hele groep mariniers bij klaarlichte dag 
waargenomen en op exact zelfde manier beschreven door elk van hen 

o Nader inzien: paar takken met zeewier rond 
o DUS impact van massavorming op mentale functioneren bijna ongelimiteerd 

§ Stuurt realiteitsbeleving enorm sterk à bestaat er voor in massavorming gegrepen 
individu nog realiteit buiten deze gecreëerd door massafenomeen? 
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PSYCHOLOGISCHE WINST 

- Angst wordt aan concrete oorzaak gekoppeld en door strategie mentaal beheersbaar*** 
- Uiteenvallende maatschappij vindt via gemeenschappelijke strijd met ‘vijand’ een minimale samenhang, 

energie en rudimentaire zinsverlening terug 
o Gevecht tegen object van angst wordt met pathos en groepsheroïek beladen missie 

- Alle latent broeiende frustratie en agressie wordt afgereageerd 
o Vooral op groep die niet meegaat in verhaal en massavorming 
o Brengt enorme ontlading en bevrediging met zich mee 

à Individu van hoogst aversieve en pijnlijke psychologische toestand van sociaal geïsoleerdheid naar 
maximale verbondenheid die in massa bestaat 

o Zorgt voor roes die motivatie is in massavormende narratief 
§ Roes soms latent, soms aan oppervlakte (bv. samen zingen of leuzen scanderen) 

o Individu voelt zich gedragen door massa en ‘erft’ haar zinderende energie 
§ Wat men denkt telt niet, wat telt is dat men SAMEN denkt 
§ DAARDOOR meest absurde ideeën voor waar aannemen of handelen alsof ze waar zijn 

WAT IS HET PROBLEEM VAN MASSAVORMING? 

à Mensen voelden zich sociaal geïsoleerd en nu terug verbonden 
- Angst wordt niet gekoppeld aan wat oorzaak is van angst 

o Freud: ‘falsche verkrupfung’ 
o Oorzaak: sociale disconnectie, verval van sociale structuren, mechanistische mens- en 

wereldbeeld 
§ MAAR wordt gekoppeld aan bijna toevallig nieuw object (bv. Joden, aristocratie) 

o Gevolg: raakt nooit opgelost en wordt intenser 
- Hebben altijd object nodig van frustratie en agressie 

o Wordt gekanaliseerd op dat deel van mensen die niet meegaan in massavorming 
o Massa wordt altijd destructief en zelfdestructief 

§ Na eerste object van angst, steeds nieuwe en nieuw 
§ Moet vernietigd en kapotgemaakt worden 

o Als massa geen object van angst meer heeft en geen object van agressie en frustratie kan 
aanwijzen, dan wordt ze zinloos, houdt ze op te bestaan en wordt massa geconfronteerd met 
initiële onbehagen 

o Menners van massa beseffen typisch: als massa wakker wordt, zullen we terecht gesteld worden 
§ Le Bon: “wie zich aan kop van massa stelt, maakt zich beter klaar voor galg, want als 

massavorming ophoudt, wordt massa wakker en ziet ze schade en zoekt 
verantwoordelijke en zoekt quasi altijd in leider.” 

§ DUS daarom willen menners en massa zelf massa gaande houden en moeten daarom 
steeds nieuwe objecten van frustratie en agressie aanduiden die steeds weer moeten 
vernietigd worden 

§ Uiteindelijk eindigt het in radicale absurde en blinde destructiviteit  
• Bv. Sovjet-Unie: aristocratie en grote boeren – kleine boeren – goudsmeden – 

lukraak nieuwe groepen 
• Niemand is veilig voor de massa: uiteindelijk vernietigd ze zichzelf! 
• Arendt: “Totalitaire staat wordt uiteindelijk altijd een monster dat zijn eigen 

kinderen verscheurt.” 
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- In massa rijst nieuwe sociale band op (solidariteit en burgerzin), maar zeer typische sociale band 
o Niet tussen individuen die liefdevolle band ontwikkelen, maar doordat elk individu zich 

afzonderlijk zich connecteert met groepsgevoel 
§ Loyauteit en trouw aan collectief 
§ Eigen vooroordelen opzij 

• Bv. coronacrisis: grenzeloze tolerantie van bevolking tav enorme persoonlijke 
schade die leed door betrokken regimes 

o Naarmate massavorming langer: banden tussen individuen progressief meer afsterven 
§ Bv. militair commando moeilijk missie moet ondernemen, gaan verbieden dat leden 

onderling van commando seksuele relaties hebben omdat anders van zodra sterke 
banden tussen 2 individuen in gevaarlijke situaties eerder ten voordelen van individu dan 
groep zal handelen 

§ Als groep sterke groepsidentiteit moet hebben, wordt geëist dat banden tussen 
individuen ondergeschikt raken aan groep en uiteindelijk verzwakt worden 

• Massa tot in extreme: alle banden tussen individuen vallen weg, zeer weinig 
emotionele binding 

• Leidt tot paranoïde verklikkingssysteem waardoor staatscontrole tot in 
privéleven reikt 

à Massavorming vertrekt vanuit vereenzaamde individuen en lijkt oplossing voor gevonden, maar 
resulteert in nog sterkere vereenzaming 
o WAARDOOR van ene massavorming naar andere massavorming gaat en steeds sterker wordt 

§ OMDAT voorwaarden voor massavorming nog sterker gecreëerd worden 
§ Leidt tot steeds diepgaandere vernietiging van sociale weefsel in maatschappij 

HYPNOSE 

- Totalitaire systemen maken veel meer dan traditionele systemen gebruik van indoctrinatie en propaganda 
om zo de stem van de staat te laten horen* 

o WANT totalitair systeem gebaseerd op vorm van hypnose 
o Infuseert serieuze portie stem van totalitaire leiders om bevolking in verhaal te houden  

§ Totalitaire systemen radicaal anders dan dictaturen 
• Totalitaire systemen: publieke ruimte én privésfeer 

o Spontaan: paranoïde verklikkersmentaliteit 
§ = uitvloeisel van intolerantie voor dissidente stemmen 

o Actief: verregaande sociale fragmentering en isolering 
§ Alle sociale en familiale banden vervangen door band met 

collectief 
• Dictaturen: publieke ruimte (politieke oppositie) 

o Dus allerbelangrijkste vorm van verzet: andere stem laten horen 
§ Zolang dissidente stemmen: verstoort massavorming of massahypnose 

• Bv. volksjury: als één enkele dissidente stem 
§ Pas als dissonante stem stopt met spreken, dan pas wordt massavorming compleet en 

bereikt hypnose dieptepunt waarin massa overgaat tot elimineren van mensen die niet 
meedoen alsof heilige plicht is 

• 1930: Suvjet-Unie – verzet vond het te gevaarlijk om te spreken 
• 1935: Nazi-Duitsland – verzet vond het te gevaarlijk om te spreken 

o DUS 30-60% gaat mee in verhaal omdat te gevaarlijk acht, te lastig is 
o 10% dat actief tegenin gaat 
o 30% gaat fanatiek mee in verhaal = getotaliseerde deel 
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à Doorkruisen typisch alle voorafbestaande sociale groeperingen 
o Huidskleur, sociale status, beroep NEE 
o Meegaan in virusverhaal of niet JA 

à Groepen zijn dus heel divers 
o MAAR diversiteit sterkst zichtbaar in groep die actief tegenin gaat – alle 

individuen speken zich op eigen manier uit 
o WANT uniforme karakter van totalitarisme in getotaliseerde deel 

o Spreken: nooit vanuit illusie dat massa zal wakkermaken of iemand zal kunnen overtuigen 
§ Le Bon: “Van zodra massafenomeen zich ingesteld heeft, heel moeilijk wakkergemaakt 

worden maar dissonante stem zal vermijden dat hypnose die diepte bereikt en dat die 
gruwel plaatsvindt.” 
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DE MENNERS VAN DE MASSA 

- Aantal mensen die massa in greep houdt van bepaald verhaal of discours 
o Zijn onderwerp geworden van (verkeerde) speculatie 

- Symptoomvorming: als geconfronteerd met vorm van angst dat niet kunt thuiswijzen, zal vorm van fobie 
ontwikkelen, dwanggedachte ontwikkelen 

o Mens probeert steeds de ongekoppelde angst te koppelen omdat zo onaangenaam is 
§ Zelfs wanneer weet dat irrationeel is 
§ Bij massavorming: geen individueel iets, maar ganse groep mensen  

o Bv. kruistochten: angst voor Apocalyps en pest 
§ Graf Christus moest bevrijd worden van Moren en Saracenen 

o Bv. heksenvervolgingen: bevolking psychisch heel zwak en dus zeer vatbaar voor suggesties 
§ Alle onheil die mens overkwam in die periode zou toe te schrijven zijn aan vrouwen die 

zich goddeloos gedroegen 
o Bv. FR: heel veel onbehagen en plots iemand stelt allemaal te maken met AR 

§ Paar jaren later rollen hoofden van edelen en clerus 
- Waarom massavormingen vroeger kleinschaliger? 

o Psychologische voorwaarden minder vervuld 
§ Angst was meer gekoppeld 

o Geen massamedia waardoor minder grote groep kon bereikt worden 
- Proces van totalisering 

o Bepaalde ideologie maakt zich meester van bevolking 
§ Bevolking is niet meer in staat ideologie te onderscheiden van realiteit 

• Bv. pangermanisme: Duitsers raakten van overtuigd dat als ras superieur waren 
aan andere en dat stigmatisering en verdrukking van pakweg Polen en Joden 
zich liet rechtvaardigen uit de ‘feiten’ 

o Totalitaire partijen en totalitaire leiders rijzen op die logica geleidelijk aan institutionaliseren en 
opleggen aan maatschappij 

§ Op fanatieke, blinde en genadeloze manier 
§ DUS menners worden gekenmerkt door morbide ideologische gedrevenheid: realiteit 

moet en zal aangepast worden aan ideologische fictie 

MASSAVORMING IS VORM VAN HYPNOSE 

- = aandacht wordt weggenomen van omgeving en gericht op zeer klein deel van realiteit 
o Eenmaal gekoppeld aan één deel realiteit, is persoon merkwaardig ongevoelig voor rest van 

realiteit 
o Ook illusionisten en goochelaars 

- Verschillen massavorming en hypnose 
o Aandacht wordt spontaan losgemaakt van omgeving (onder bepaalde voorwaarden) 

§ Laatste eeuwen meer door technologiegebruik en industrialisering 
o Hypnotiseur is gehypnotiseerd 

§ Aandacht van hypnotiseur is zeer sterk vernauwd 
• Zijn typisch zelf gegrepen in verhaal of ideologie die zelf vertellen 
• Vaak nog sterker vernauwd dan dat van massa 

- Menners worden wakker als in bevolking gestationeerd die niet in greep waren van massavorming 
o WOII: in heel veel landen in Europa toen zeer sterke massavorming 

§ MAAR niet in Denemarken en Bulgarije (nochtans zeer sterk anti-semitistisch) 
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§ DAAR kwamen kopstukken wakker 
• DUS problemen: Eichman moest regelmatig naar Denemarken en Bulgarije om 

Nazimannen weer te overtuigen, maar werkte amper 
o DUS menners zijn niet alleen gehypnotiseerd door ideologie, maar ook door massa 

AANTAL VOOROORDELEN OVER MENNERS MASSA RELATIVEREN 

- Vooroordelen 
o Menners zijn soort complotteurs 

§ Mensen die bewust op voorhand kwaadaardig plan hadden waarmee massa in toom 
wilden houden 

§ Door ontstaan tegengestelde psychische houdingen tav menners  
• Blindelings vertrouwen – opgaan in massa 
• Groot wantrouwen en zien als complotteurs 

à MAAR beide perspectieven berusten op gelijkaardig misverstand: schrijven aan menners 
een te absoluut weten (en macht) toe in positieve/negatieve zin 

o Menners zijn geldwolven 
§ ‘Cui bono’ = menner moet financiële voordeel halen 
§ ‘Follow the money’ 

o Menners zijn uit op sadistisch genot  
§ Machtswellustigen, saddisten, psychopaten 
§ Streven naar absolute macht 
§ Bv. selectieprocedures bij Nazi-officieren: mensen met sterk perverse en psychopate 

neigingen probeerde uit te sluiten 
• Juist enorm kritiekloos en gedachteloos volgen van regels, ook als onmenselijk  
• Arendt: ‘Totalitarisme is een ware demonstratie van de banaliteit van het 

kwaad.’ 
§ Bv. mocht in Nazi-top ook niet verrijken met bezittingen slachtoffers 

- WEL fanatieke ideologische drang om maatschappij te hervormen conform bepaalde ideologie 
o Quasi altijd blinde ideologen 
o Soort wederzijdse hypnose tussen menners en massa 

§ = circulaire causaliteit 
o Zodanig in gelooft dat nieuw paradijs zal creëren dat over alle ethische grenzen heen wil gaan 

§ Bv. Hitler: ‘Gans mijn succes is gebaseerd op het genadeloos redeneren.’ 
§ Bv. Stalin: ‘Geheim van succes ligt in genadeloze dialectiek.’ 

WEERLEGGING VOOROORDELEN 

- Totalitarisme vertoont anti-utilitaristisch karakter (niet gericht op geld) 
o Gelooft vaak dat op soort gemak gericht is MAAR maken eigenlijk eigen economie kapot 

§ Bv. concentratiekampen om op goedkope manier allerlei zaken te produceren 
• Kon nauwelijks kosten die hadden goedmaken met productie (zelfbedruipend) 

o Bv. in goelags geen kledij, geen werktuigen 
o DUS konden niets realiseren! 

§ Zijn eigenlijk grote experimentele ruimtes 
• Mini-maatschappijen waarin elite kan oefenen in ongehinderd leiden van volk 
• Uiteindelijk als doel mini-maatschappij uit te breiden naar echte maatschappij 
• Ultieme onderwerping van realiteit aan pseudowetenschappelijke, 

ideologische fictie 
o Ook niet gericht op macht 
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- Totalitarisme start vaak vanuit megalomane, maar goede bedoeling 
o « klassieke dictatuur: weet dat bevolking gaat uitbuiten etc 
o NEE, moet maatschappij omvormen tot soort utopie; moeten paradijs creëren 

§ MAAR Arendt: gaat op bepaald moment verdacht veel op inferno gaat lijken 
o Bv. communisme 

§ Slavernij opheffen 
• Tsaren werkkampen in Siberië: max 12u/dag (zomer) en 7u/dag (winter) 

werken, 118 pond erts/dag 
• Communisten: 28 800 pond erts/dag 

§ Doodstraffen afschaffen 
• MAAR nog eventjes blijven gebruiken tot communistische systeem geïnstalleerd 

was 
o Tsaren: 17/j 
o Communisten: 540 – 1200 – 600 000/j 

• Op totaal willekeurige manier: elke stad en regio kreeg van hogerhand 
wekelijkse en maandelijkse quota opgelegd 

o Als niet gehaald, dan selecteerde men willekeurig eender wie op straat 
§ Lot boeren: werden uitgebuit en kregen veel te weinig voor terug 

• Communisten: in begin inderdaad minder laten werken, maar snel idee boeren 
zodanig verknocht aan dieren en grond dat nooit zouden kunnen loskomen van 
bezit en dus nooit goede communisten zouden kunnen worden 

o Gedeporteerd naar special settlements waar tussen 30 en 40 milj 
mensen gestorven 

BLINDE, FANATIEKE GELOOF IN IDEOLOGIE 

- Kenmerken 
o Vanbuitenaf altijd absurd 

§ Wordt steeds absurder en absurder 
• Want bestaansreden: angst kanaliseert en moet dus steeds nieuwe objecten 

van angst aanduiden 
§ Kern van fenomeen totalitarisme is dynamiek ervan 

• Richtlijnen en decreten veranderen voortdurend 
• Altijd maar reacties op nieuwe bedreigingen nodig 
• Bv. lockdowns coronacrisis: flattent he curve – crush the curve – prevent the 

curve 
o Glashard opgelegd zonder enige vorm van nuancering waartoe menselijkheid altijd leidt 
o Radicaal immuun voor elke kritische observatie 

§ Bv. coronacrisis: slachtoffers die door maatregelen vallen (bv. eenzaamheid in WZC) 
werden gebruikt als argument voor maatregelen 

• DAARDOOR nemen angst en draagvlak voor strengere maatregelen 
exponentieel toe 

• Vicieuze cirkel*: hoe strenger maatregelen, hoe meer slachtoffers en dus hoe 
strenger maatregelen 

§ Zowel menners als bevolking zetten door zelfs als voelen dat eigen ondergang gaat 
worden 

  



46 
 

§ = blinde destructiviteit en uiteindelijke zelf-destructiviteit** 
• Maatschappelijke systemen die naar totalitaire toe tenderen, leiden allemaal 

tot ongeveer dezelfde fenomenen, hoe verschillend hun verhalen ook zijn op 
inhoudelijk vlak 

o MAAR geruststellend, want leiden altijd tot eigen ondergang (= 
intrinsiek zelfdestructief) 

- Drang om basale logica op te leggen toont zich ook in obsessie met tekens 
o Voorbeelden 

§ Als onderscheidend kenmerk voor elite (uniformen, medailles…) 
§ Als stigma voor ‘objectieve vijanden’ (getatoeëerde nummers in Auschwitz, goelags…) 

• Objectieve vijanden = mensen die geen enkele vijandige daad hadden gesteld, 
maar uit hoofde van groep waartoe behoorden daar wel toe in staat geacht 

o Proberen om logica in reële te griffen, aan objecten vast te klinken 
o Geven van tekens en stigma’s als eerste stap van vernietigingsproces 
o DUS psychologische essentie totalitarisme: poging om meerduidigheid van menselijke taal te 

reduceren tot eenduidigheid van tekensysteem 
§ Cfr. verschil tussen mens en dier ligt primair in gehanteerde communicatiesysteem 

• Totalitarisme is ultieme poging om zich aan onzekerheid opgeroepen door 
contextafhankelijkheid van betekenissysteem te ontdoen door zich in een 
(pseudo)wetenschappelijke zekerheid en genadeloze logica terug te trekken 
door symbolen tot tekens te proberen reduceren en variëteit in culturele 
uitingsvormen te vernietigen 

• Totalitarisme veegt op alle manieren verscheidenheid weg 
o Bv. uitbuiten en uitmoorden van bevolkingsgroepen 

- Totalitaire leiders zijn geen klassieke idealisten 
o Verschilt door radicale, fanatieke blindheid 
o Verschilt door merkwaardige principeloosheid en afkeer van wetten 

§ Reageert bv. typisch per decreet 
• = obv tijdelijke ‘regels’ die men naar willekeur kan aanpassen 
• Enige wet die hij echt huldigt, is dat er geen wetten zijn 
• Bv. risico pandemiewet: wet die alle wetten en rechten afschaft 

§ Elke wet is belemmering in doordrukken van ijzeren logica totalitaire theorie 
• Arendt: ‘Je kunt geen A zeggen zonder B en C te zeggen en zo tot aan het einde 

van het dodelijke alfabet.’ 
• Als men eenmaal 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 normale 
ethische grenzen overschreden 

BEREIKT PROPORTIES DIE NAUWELIJKS KUNNEN VOORSTELLEN 

- Voorbeeld: 
o Eichman (centrale man in veroordeling in holocaust): proces Jeruzalem 

§ Ja, maar wij hebben onze uiterste best gedaan voor Joden! 
• Hebben geprobeerd te verhuizen naar Afrika 
• Wilden stuk grond kopen in Azië, maar niet genoeg geld door oorlog 
• … 
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§ Soort blindheid werd best geïllustreerd in brieven schreef aan Rabbi’s 
• Probeerde met allerlei manieren om samen te werken met Joden om holocaust 

te organiseren 
• Bv. aan Rabbi van Wenen: ‘Ik begrijp dat je niet zo enthousiast bent over project 

als ik, maar ik reken wel op uw medewerking.’ 
o Ook medische acties uitgevoerd tijdens WOII (Neurenbergprocessen): concentratiekampen 

§ Ja, meest pijnloze dood voor mensen die niet geschikt zijn om te leven 
• Stervende klassen: idee dat wat niet past binnen ideologie moet geëlimineerd 

worden 
§ Spraken over dood in gaskamers als genadedoood 

• Zagen als minst pijnlijke dood  
o Hitler beloofde in toespraken aan Duitse volk dat als Duitsland oorlog verloor, genoeg gas 

opgeslagen had zodat genadedood konden krijgen – ontvangen op applaus!! 
§ Werd gezien als één van gunsten die Führer voor volk in gedachten had 

- Maar feit dat menners overtuigd van eigen ideologie is onder geen beding terecht 
o Freud: misdaden gebeuren tot op bepaald niveau onbewust en menners zijn zelden echte 

psychopaten 
§ MAAR je bent verantwoordelijk voor je onbewuste! 
§ Kunt mensen onder hypnose vanalles laten doen normaal niet tot in staat bent, maar 

ethische grenzen die in wakkere toestand hebt, kunnen onder hypnose niet worden 
overschreden!!!! 

§ Anonimiteit die massa biedt, is in wezen slechts een excuus en dekmantel om de eigen 
driften de vrije loop te laten 

• Wie in massa misdaden pleegt, toont daarmee vooral dat hij onder normale 
omstandigheden zich enkel om tactische redenen beheerst 

• DUS immoraliteit van massa betekent dat massavorming het verbergen van het 
ontbreken van ethische besef tijdelijk doet ophouden 

• DUS krijgt massa werkelijke ethische niveau van de mens 
- Arendt (Joods): ‘Dat Eichman medewerking van slachtoffers vroeg, was verbluffend maar dat ook kreeg, 

was nog meer verbluffend.’ 
o Zowel Joden, Polen, zigeuners, Duitsers (eerst long- en hartpatiënten)… 
o Totalitaire leiders altijd zuiveraars, isoleren en elimineren altijd delen van bevolking 
o Bv. Eichman: brieven aan Rabbi’s waarin opriep om mee te werken, met sommige bezocht hij 

concentratiekampen, stelde voor om Joodse raden op te richten die zorgden voor verzameling en 
transport Joden 

o Bv. vrouw van Armeense afkomst, vader en nonkel gestorven in concentratiekampen,  maar zij 
stelt dat oorlog zo z’n voor- en nadelen had 

§ Verblinding veroorzaakt door indoctrinatie en propaganda 
• « klassieke dictatuur: indoctrinatie, propaganda, fanatieke ideologische 

gedrevenheid, merkwaardige blindheid bij leiders en bevolking 

FANATIEKE GELOOF IN IDEOLOGIE VS GELOOF IN VERHALEN  

- Menners geloven fanatiek in ideologie, maar geloven niet in verhalen die ze gebruiken om bevolking mee 
te krijgen in ideologie 

o Beseft dat bevolking voorliegt, misleidt, via propaganda om de tuin leidt 
o DUS wel bewust van manipulatieve aard van discours dat gebruiken 
o MAAR gelooft zo sterk in, dat gerechtvaardigd acht om te liegen, bedriegen, manipuleren… 
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- Grote massavormingen (19e-20e E): Rusland, Duitsland, China, Korea, Iran (Aiatola) 
o Pseudowetenschappelijk karakter 
o Maken gebruik van cijfers en statistieken om wetenschappelijk aura te geven 

§ Radicale minachting voor de feiten = pasten feiten aan om cijfers te doen kloppen 
§ Bv. Sovjet-Unie: op einde van de week willekeurig op straat verraders oppakken omdat 

quota nog niet gehaald 
- Arendt: totalitaire leiders steken nauwelijks weg dat manipuleren en liegen 

o ‘Totalitaire leiders baseren hun strategie en beleid op correcte psychologische assumptie dat ze 
elke dag opnieuw kunnen liegen tegen bevolking en dat het elke dag opnieuw mag duidelijk 
worden dat wat men de dag voorheen verteld heeft, een leugen was, toch zal de bevolking blijven 
meegaan in de nieuwe leugen van de dag.’ 

§ Bv. Stalin: enkel metrostation in Moskou 
o Assumptie is correct dat bevolking hen telkens weer zal vergeven 

§ ‘Uiteindelijk doen ze het voor ons welzijn.’/‘Het is misschien gemeen, maar het is wel 
slim.’ 

§ Massavorming: mensen gaan niet mee omdat denken dat verhaal juist is, maar 
psychologisch, onbewust in mee omdat tot psychologische winsten leidt 

• Koppelen van angst aan voorstelling 
• Afreageren van vrijzwevende frustratie en agressie 
• Bieden van nieuw soort verbondenheid 

(ZELF-)DESTRUCTIVITEIT 

- Blinde (zelf-)destructiviteit** 
o Waarom? 

§ Massavorming voedt zich aan angst en agressie, zonder angst en vooruitzicht op 
bevredigen agressie, valt massadynamiek stil 

o Wanneer barst los?  
§ Als geen oppositie meer is die spreekt in publieke ruimte 
§ Dissidente stemmen verstoren hypnose en zorgen ervoor dat aandachtsvernauwing niet 

eindeloos diep gaat en dat massa niet zo fanatiek gaat geloven in superioriteit eigen 
ideologie dat ze het verantwoord en gerechtvaardigd vinden om mensen die niet 
meegaan in ideologie te vernietigen 

§ Cfr. Le Bon: ‘Zolang dissonante stemmen, zal je zien dat mensen en massavorming niet 
echt kunnen wakkermaken, maar wel voor zorgen dat niet zo diep zinken dat in totale 
vernietiging gaan overgaan.’ 

§ Bv. Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland: dachten te gevaarlijk en zwegen en radicaal 
destructivisme ontplooit zich 

o DUS massavorming zowel gebaseerd op stem als wordt verstoord door stem 
- Ook menners zijn in staat tot radicale en verbluffende zelfopoffering 

o Elke vorm van normaal individualisme en egoïsme weg en in staat om zichzelf op meest 
merkwaardige manier op te offeren voor collectief 

§ Bv. Moskouprocessen (zuivering Stalin): daar eigen entourage en gingen in mee 
• Droegen zelfs zelf bewijzen aan voor schuld en werkten mee aan eigen 

veroordeling, als ze maar zeker konden zijn hun statuut als partijlid te behouden 
• Bevreemdende verklikkersmentaliteit was alom (ook bij vrienden, collega’s…) 

§ In Nazi-Duitsland: door oorlog waarschijnlijk proces van totalitaire gruwel vroegtijdig 
stopgezet 
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§ DUS zijn meestal overtuigd dat goede doen en zouden geld en alles opofferen om 
collectief te steunen 

• Dus vooroordelen kloppen helemaal niet!!!!!! 
o Le Bon: ‘Menners van de massa worden zelf ook gemend, met name door ideologie waarin 

fanatiek geloven.’ 

CONCLUSIE 

- DUS overtuigd dat via doorvoeren van bepaalde logica maatschappij kan veranderen in bepaalde utopie 
o MAAR door logica door te voeren verdwijnt menselijkheid in systeem 
o DAARDOOR steeds meer problemen na verloop van tijd 
o EN gereageerd door logica nog veel sterker door te voeren 
à Vicieuze cirkel*: bepaalde maatregelen maken slachtoffers en slachtoffers worden gezien als reden 
om logica nog harder door te voeren en doorgaan tot totalitaire systeem blind zichzelf vernietigd 

§ Menners van massa typisch niet in staat om uit vicieuze cirkel te stappen en te zien 
waar systeem eindigt en eindigt in radicale zelf-destructiviteit 
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COMPLOT EN IDEOLOGIE 

- Staat niet los van opkomst massa 
o Heel overvloedig gebruik gemaakt van schema van complot om bepaalde fenomenen in 

maatschappij te verklaren 
- Complotdenken is in opmars in elke maatschappij 

o En vooral bij groep die niet aan massavorming ten prooi valt 
o Typisch gebruikt om complexe, maatschappelijke processen en massavormingen te verklaren 
o Historisch: al begonnen in FR 

- Zijn de menners van de massa complotteurs? 
o Legitieme vraag, ook Arendt vaak gesteld 
o Werden alleszins door geschiedenis vaak als complotteurs gezien 

SIERPINSKI DRIEHOEK 

- Nuttige en vruchtbare metafoor (~fractaal driehoek) 
o Methode 

§ Stel je voor 3 punten op blad papier, ver uit elkaar 
§ Zet 4e punt om het even waar 
§ Gooit dobbelsteen – als aantal ogen  

• 1-2 (eerste punt) 
• 3-4 (tweede punt) 
• 5-6 (derde punt) 

§ Daarna afstand meten tot 4e punt en delen door 2 
o Merkwaardig: hoeft figuur niet te kennen, maar kunnen creëren door aantal regels toe te passen 
o Andere mogelijkheden: 20 mensen in klaslokaal en in midden van klaslokaal blad papier met 3 

punten en 4e punt en dan om de beurt volgens juiste regels nieuw punt terug te zetten 
§ ALS iemand aanwezig is die niets kent van wat aan het doen zijn, dan zou denken dat 

allemaal samen vooraf uitgestippeld plan volgen en gericht intentioneel aan het creëren 
• = illusie van intentionaliteit 

- Metafoor voor hoe sommige mensen onder bepaalde omstandigheden (bv. massavorming) indruk krijgen 
dat massa gevormd wordt doordat groot gecoördineerd plan uitgevoerd wordt door grote groep mensen  

o Gek wat invloed van massa is op mensen die niet volledig mee samenvallen (70%) 
o Eenvoudige principes ~ verleidingen 

§ Illusie van rationeel begrip en controle 
§ Weerstand om zichzelf als mens kritisch te bevragen 
§ Streven naar gemak op korte termijn 

o Binnen religieuze discours: gevaarlijk 
§ MAAR binnen mechanistische discours***: verankerd in en gerechtvaardigd door 

dominante verhaal à evolutie naar hypergecontroleerde maatschappij 
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VOORBEELDEN 

- Protocollen van de Wijzen van Sion 
o = moeder van alle complottheorieën 
o In 19e E voor eerst opkwam en zeer populair (begin 20e E) 

§ Geheime Joodse schaduwregering was die complot smeedde waarmee ze heerschappij 
over wereld wilden overnemen door in greep hebben van nationale regeringen 

• Werd in Nazi-Duitsland enorm populair  
o Hitler stelde vanbuiten kende 
o Geubels baseerde propaganda erop 

• Rollin: ‘Alleen Bijbel werd meer verkocht!’ 
o Historisch onderzoek toonde met zekerheid aan dat compleet gefabriceerd was 

§ Was eigenlijk gebaseerd op boek van Franse advocaat (Maurice Joly) 
• Zat qua inhoud anders in elkaar: ‘Dialoog in de hel tussen Montesquieu, 

Napoleon 3 en Machiavelli‘ 
• Satirisch boek: machthebbers die in geheim soort schaduwregering hadden en 

als bedoeling hadden Franse staat omver te werpen en over te nemen 
o Appelleerde aan wantrouwen die altijd aanwezig was in maatschappij 

§ MAAR was onder aandacht gekomen van Russische geheime dienst (Ochrana) 
• Zag als mogelijkheid om antisemitisme in Rusland aan te wakkeren 
• Hebben aantal aanpassingen doorgevoerd 

o Frankrijk à Wereld 
o Napoleon 3 à Joden 
o Aantal hoofdstukken uitgehaald en aan toegevoegd 

• Nieuw boek beweerde dat Théodore Herzl (Joodse grondlegger van Zionisme) 
aan hoofd stond van Joodse samenzwering die wereldheerschappij ambieerde 

§ Verspreid naar Nazi-Duitsland à Midden-Oosten (Joden vs Arabische gemeenschap) 
§ Nog altijd heel erg frequent verkocht document 

• Wordt nog steeds zeer fanatiek in geloofd door veel mensen!!!! 
- FR: gretig alle soorten complotten veronderstellen over waarom massa tot stand 

o Chevalier de Mallet: ‘Ganse FR georkestreerd en in gang gezet door deel van vrijmetselarij en dat 
eigenlijk ook maar poppenkast waren die bestuurd werden door nog geheimere groep 
(revolutionaire sekte)’ 

- Monita Secreta (Poolse priester -1612): oudst gekende echte complottheorie  
o Beweerde dat ganse wereldgebeuren georkestreerd en gemanipuleerd door geheime groep van 

Jezuïeten 
o 1612: begin traditie Verlichting 

§ DAARNA gestaag samen met oprijzen massavorming aan populariteit wint in onze cultuur 

COMPLOTTHEORIEËN? 

- Wordt door iedereen en alles gebruikt die zich niet akkoord verklaart met dominante fenomeen 
à Scherpere definiëring nodig 

o Groep die bewust, intentioneel/planmatig, geheim en kwaadwillig plan probeert te realiseren en 
uit te voeren 

§ Bv. moord op César door senatoren (slechte kant) 
§ Bv. Von Stauffenberg: aanslag op Hitler (goede kant) 
§ Bv. Illuminatie en Cabal wereld in greep zouden hebben en verantwoordelijk zouden zijn 

voor alles wat er ten negatieve gebeurd in maatschappij 



52 
 

o MAAR worden zeer vaak ten onrechte gebruikt om kritische analyse van gevestigde sociale, 
politieke en economische machtsstructuren te stigmatiseren 

§ Term is soort discursief/narratief mechanisme (stigma) geworden waarmee dominant 
verhaal zichzelf in maatschappij probeert te beschermen tegen kritiek 

• Zelden of nooit toegepast op theorieën die in lijn liggen met dominante 
verhaal, maar wel échte complottheorieën zijn 

o Bv. Russen in geheim Amerikaanse verkiezingen gemanipuleerd 
o Bv. China in geheim cyberaanvallen plannen en uitvoeren in Europa 
o Bv. Bannon verspreid in geheim allerlei soorten geruchten over 

ontstaan coronavirus (lab in Wuhan) 
• Kunnen ook correct zijn (Arendt, Chomsky)!!! 

o Le Bon: ‘Psychology du socialisme’ 
§ Bv. hongeroorlogen uitlokken door alle graan op te kopen en 

pas vrij te geven wanneer astrologische prijzen had bereikt 
o Vaak overschatting van complotdenken 

- DUS term complotdenker en complottheorie te veel tot stigma is geworden 
o Waardoor wanneer binnen dominante verhaal echte complottheorie gebruikt, niet zal zien als 

complottheorie 
§ DAARENTEGEN van wanneer dominante verhaal zelf bestookt wordt via complottheorie, 

zal men stigma wel gebruiken  
§ Fanatiek complotdenken draagt paradoxaal genoeg eerder bij aan probleem 

• Meer genuanceerde analyses van macht minder zichtbaar worden en 
gemakkelijker aan stigmatisering ten prooi vallen 

o Via guilty by association-mechanismen 
• DUS moeilijk om mate waarin kwaadwillige manipulatie is, juist in te schatten 

o Ofwel volledig miskend, ofwel ziet men ze overal 
o Aantrekkingskracht twee polen: passie om te willen weten**** 

o DUS term is stigma geworden waarmee verhaal zichzelf beschermt en andere in kiem te smoren 
§ Moeten als psycholoog enige grens aan proberen te stellen 

• Profileren als iemand in maatschappij waarbij 
o Elk verhaal tot op bepaalde hoogte mag klinken 
o Elke mening aan andere mening mag gecontrasteerd worden  

• Op die manier polarisatie en agressie tegengaan in maatschappij 
§ Als iets onder woorden kan gebracht worden, dan zal zelden nog tot daden leiden 

• Zowel op individueel vlak als maatschappelijk vlak 
• Diepere psychologische voorwaarde opdat democratie kan bestaan 

o Snel dictatuur van meerderheid worden als geen draagvlak voor 
respect en mogelijkheid tot vormen van allerlei soorten meningen 

o Jammergenoeg op veel vlakken merken dat draagvlak daarvoor afkalft 
§ Bv. afkalven draagvlak voor beroepsgeheim van psycholoog 

• Tast kern van beroep aan!!!!!!!! 

HOE KOMT COMPLOTDENKEN TOT STAND? 

- Canetti (Massa en macht): vergelijkt (fysieke) massavorming met spreeuwenzwerm  
o Tinbergen: ‘superindividu’ = overkoepelende entiteit waarin alle individuen als cellen van 

eenzelfde lichaam met elkaar verbonden zijn 
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o Mensen geraken gevangen in soort gemeenschappelijke, patroonmatige dynamiek 
à Vertoont overeenkomsten met hoe complexe en dynamische systemen zich organiseren in natuur 

§ Aantal mensen treffen elkaar en dan vanuit alle delen van de stad mensen erbij en vormt 
zeer grote groep – sterk georganiseerd 

§ MAAR heel moeilijk te begrijpen waarom iedereen exact naar dat punt komt 
o Ook heel moeilijk te verklaren waarom ideeën zich in massa zo snel verspreiden 

§ Zelfde woordkeuze, uitdrukkingsvormen, ideeën hanteren 
§ Le Bon: besmettelijkheid van ideeën in massa 

• Iets in organisatie en dynamiek van massa is onbegrijpbaar en daarom grijpen 
mensen naar verklaring = complotdenken 

• Mensen verdragen het heel moeilijk om iets niet te kunnen weten**** 
o ‘Alleen wanneer niet weten kunt verdragen, dat ons nieuw weten kan 

te beurt vallen.’ 
o Ook dreiging 

§ Massa probeert typisch haar wil op te leggen aan samenleving 
• Streeft naar controle over maatschappij 

o Bv. moderne massa: hypergecontroleerde maatschappij 
o = surveillancemaatschappij 

§ Intolerantie tov dissidente stemmen 
o Onbegrijpbare + dreiging gepaard met angst à omstandigheden waarin zoekt naar eenvoudig 

mentaal schema waaraan kan vastgrijpen en op z’n minst illusie kan hebben greep te hebben op 
datgene wat rondom hem gebeurd 

§ Eenvoudig mentaal schema = complottheorie 
- Door affectieve voordelen* wordt complotdenken verleidelijk 

o DAARDOOR neiging om steeds verder te verglijden en uiteindelijk in absurde te eindigen 
§ OOK bij hoogintelligente mensen 
§ DAARDOOR fundamenteel wantrouwen waarbij wat mainstream als juist beschouwt, 

zeker verkeerd moet zijn 
• Bv. aarde is rond, dan moet plat zijn 

- Complottheorieën appelleren meestal aan idee dat soort niveaus van geheime organisaties zijn 
o En zeer kleine groep (elite) die alle geheime organisaties aanstuurt en verantwoordelijk zijn voor 

alle onheil dat in wereld en maatschappij gebeurd 
o JA, er zijn hiërarchische niveaus van macht MAAR problemen met psychische gevolgtrekkingen in 

complotdenken gemaakt worden 
o IDEE: als groep kan uitschakelen, dan van alle problemen in wereld verlost (cfr. massavorming) 

§ Vaak gepaard met ontmenselijking van bepaalde groep 
• Weten en macht van elite worden daarbij gemakkelijk te hoog ingeschat 

o Blaast zo de omvang van de gepercipieerde vijand tot in oneindige op 
§ ZODAT men zich niet anders dan machteloos kan voelen  

• = zelfdestructiefs (1) 
§ DUS groep die niet meegaat in massa, loopt risico om zelf soort kleine massa te vormen 

die zich construeert rondom complottheorie***** 
• Aandachtsveld vernauwd (2) 
• Alle angst/frustratie/agressie gekoppeld aan ene kleine object (3) 
• Als object uitschakelt, van probleem verlost (4) 
• Moeilijk om via rationele argumenten van idee af te helpen 

o WANT houdt vast aan verklaring omdat alle soorten affectieve* 
voordelen heeft (psychologische functie) (5) 

o Levert soort illusie van mentale controle 
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§ MAAR in totalitaire systemen mag men de elite uitschakelen, zal toch overeind blijvend 
• Zwaartepunt zit in massa 
• DUS elite wordt gewoon vervangen 
• « dictatuur waarbij systeem staat of valt met elite 

GENUANCEERDE VISIE 

- Als bepaalde mensen figureren in complottheorieën is meestal opvallend hoe snel merkt dat niet klopt 
wanneer mensen persoonlijk kent 

o Bv. grote families van Belgische en Nederlandse mediawereld voor groot stuk besturen en heel 
veel theorieën tijdens coronacrisis dat families totaal uitgekocht waren en gans verhaal stuurden 
en bepaalden wat wel en niet mocht verschijnen 

§ MAAR als mensen kent: NEE, geen complotteurs! 
§ Brengen gewoon een verhaal dat aanslaat bij grote publiek – meestal wat mainstream is 
§ JA, ondemocratische beïnvloeding: redacteurs gevraagd geen verwarring te veroorzaken 

• Volgen enkel omdat anders geen primeurs meer krijgen en lezersaantal zakken 
§ Chomsky (‘Manufacturing concepts’): heel genuanceerd beeld op hoe 

communicatiestromen zich organiseren in maatschappij 
• Vaak over zelfcensuur en niet georkestreerde, intentionele opgelegde censuur 
• MAAR ook tot op zekere hoogte wel door gemanipuleerd** 

o DUS genuanceerde visie nodig! 
o Andere voorbeelden: 

§ Bv. prof had plan opgezet om rechtse partijen wind in zeilen te geven en dat zou 
opkomen voor NV-A bij verkiezingen 

§ Bv. prof als controlled opposition: door overheid betaald om mensen die kritisch stonden 
in coronaverhaal kalm te houden omdat altijd oproept tot respect voor elkaars mening 

§ Bv. prof als satanist door aantal rake voorspellingen over verloop coronacrisis 
o Wordt meestal wel gekenmerkt door coherente, sluitende logica 

§ Veel theorieën zijn logisch, maar niet correct 

IS ER DAN GEEN STURING OF MANIPULATIE IN WERELD?** 

- ZEKER WEL en door middelen die huidige massamedia ter beschikking hebben: mogelijkheden daartoe 
ronduit fenomenaal 

- Eisenstein: ‘Ja, er is wel degelijk iets dat alles stuurt en organiseert vanop achtergrond, maar geen groep 
mensen, is ideologie/tijdsgeest.’ 
à Bv. materialistische/mechanistische denken*** dat alles ordent en stuurt volgens relatief eenvoudige 
principes (cfr. sierpinski driehoek) 

o Verleidt mensen altijd door gemak op KT te geven, maar op LT veel af te nemen 
§ DUS elke mens heeft er een verantwoordelijkheid in!!! 
§ DUS verklaring zeer onbevredigend omdat niet één schuldig object aanwijst 

o Zo ook allerlei instituten gevormd (universiteiten, globale organisaties (WHO)) 
§ Maken inderdaad allerlei soorten plannen, maar is functie van instituten à plannen over 

hoe wereld willen zien veranderen 
• Worden vaak ten onrechte gezien als complotten 

o Bv. event 201 (Bill Gates) – event plaatsvond jaar voor corona en soort 
oefening voor als ooit grote uitbraak zou komen (lockdowns etc.) 

o Bv. Lockstepscenario (Rockefeller Foundation) 
o Bv. the Great Reset (Klaus Schwab) 
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• MAAR geen geheim, want plannen zijn openbaar 
o Bovendien zit communicatie van experts vol tegenspraken en 

inconsistenties… 
• MAAR niet kwaadaardig, maar zien als iets noodzakelijk om maatschappij te 

hervormen in richting van ideaal dat past bij mechanistische denken – 
gecontroleerde maatschappij 

o DUS plannen volgen eerder op ontwikkelingen ipv voorafgaan 
o In proces van uitoefening macht en vormen van wereld naar ideologische overtuigingen, moeten 

er doorgaans maar weinig geheime plannen en afspraken worden gemaakt 
§ Dominante ideologie selecteert wie op sleutelposities terecht komt 

• Chomsky: ‘Als aan iemand moet zeggen wat hij moet doen, dan heb je de 
verkeerde persoon gekozen.’ 

§ Iemand die ideologie niet deelt, is doorgaans minder succesvol in maatschappij 
§ DUS volgen alle mensen in machtsposities automatisch dezelfde regels in denken en 

gedragingen en door zelfde attractoren aangetrokken*** 
• Dezelfde denkfouten, hetzelfde absurde gedrag... 

o HOEWEL los van elkaar 
§ DUS sierpinski-driehoek: precieze en regelmatige patronen kunnen ontstaan doordat 

individuen los van elkaar dezelfde, eenvoudige regels volgen in gedragingen en door 
eenzelfde set aan attractoren aangetrokken worden 

o Menners zijn niet echt ‘leiders’: bepalen niet waar massa heen zal gaan 
§ MAAR voelen waar mensen naar smachten en passen plannen op opportunistische wijze 

in die richting aan 
• Wentelen in narcisme dat alles sturen en controleren 

o Worden hierin bevestigd door complottheorie 
§ Eigenlijk iets dat ieder organisme in natuur doet: omgeving in gewenste richting aan te 

passen 
- Voorbeelden van ideologie die greep krijgt op maatschappij 

o Bv. definitie van pandemie kort voor coronacrisis aangepast 
o Bv. definitie herd immunity tijdens crisis veranderd zodat enkel vaccins kunnen realiseren 
o Bv. telmethode voor aantal coronadoden door WHO zo bijgesteld dat aantallen doden wel hoger 

moesten uitvallen dan bij griep 
o … 

- Bovenstaande praktijken kunnen op bepaalde punten overgaan in iets wat structuur van complot heeft 
o Grote instituten gebruiken allerhande soorten twijfelachtige strategieën om ideaalbeeld op te 

leggen aan maatschappij 
o Middelen daartoe laatste eeuwen spectaculair toegenomen  

§ Mechanisatie, industrialisatie, vertechnologisering, vermediatisering 
o Macht wordt zonder veel ethische en morele scrupules gehanteerd 

§ Druk omgekocht, gemanipuleerd en gefraudeerd 
§ Als overschrijding ethische grenzen ver genoeg gaat: complot 
§ Naarmate proces van totalitarisering zich verder doorzet: totalitaire regime steeds meer 

als volwaardig geheim genootschap georganiseerd 
• Bv. Holocaust: proces van massavorming waardoor daders en slachtoffers blind 

o MAAR op bepaald niveau wel degelijk intentioneel plan in spel dat 
systematisch streefde om raszuiverheid te optimaliseren 

o 5-tal mensen plan zorgvuldig voorbereid en in slaagden om al de rest er 
lange tijd in totale blindheid aan te laten meewerken 
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POLARISATIE: MAINSTREAMMEDIAGELOVERS VS COMPLOTDENKERS 

- Cfr. tekening Rubin: ziet ofwel een vaas ofwel twee gezichten 
o MAAR nooit allebei tegelijk 
o Zien dus een verschillende gestalt en kunnen niet inbeelden dat andere groep andere figuur ziet 

- Risico van gewelddadige confrontatie niet onbestaande 
o Complotdenken kan ook aanleiding geven tot oprijzen massafenomeen***** 

§ Bv. heksenvervolgingen in ME 
§ Bv. Protocollen van de Wijzen van Sion en Nazisme 

o MAAR in ons tijdsgewricht zullen waarschijnlijk niet meer leiden tot grootschalige massavorming 
§ Arendt: massa zal saai bureaucratisch en technocratisch zijn 
§ Bv. QAnon: bestorming Amerikaanse Capitool 
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TUSSENTIJDSE CONCLUSIE 

- Geweld als reactie tegen massavorming en totalitarisme is  
o Effectief wanneer toegepast door externe vijanden van totalitair systeem 

§ Bv. geallieerden tegen Nazi-Duitsland 
o Contraproductief wanneer toegepast door intern verzet 

§ Massa ziet er verantwoording en vrijgeleide in om frustratie en agressie vrije loop te 
laten en af te reageren op wie als vijand beschouwt 

§ MAAR Arendt: geweldloos verzet is merkwaardig succesvol tav totalitarisme 

OPLOSSINGEN VOOR TOTALITARISME EN MASSAVORMING 

- Dissidente stemmen in drie groepen van massavorming 
o Groep 1: massa (30%) 

§ Niet vatbaar voor kwaliteit rationele argumenten 
§ Functie: zorgen dat (zelf-)destructief potentieel massa zich niet volledig ontplooit 
§ Manier: stem laten klinken op een zo rustig en respectvol mogelijke manier 

• Niet opdringerig, gevoelig voor irritatie en woede eventueel opgewekt 
• Wel vastberaden en volhardend 

o Groep 2: niet gehypnotiseerd, maar gaat ook niet tegen massa in (40-60%) 
§ Vatbaar voor kwaliteit rationele argumenten 

• DUS dissisdente stem op zo helder en onderbouwend mogelijke manier 
indoctrinatie en propaganda weerleggen 

§ Let op! Nooit proberen fenomeen massavorming volledig om te keren 
• WANT ontstond uit diepgaand psychologisch onbehagen en lijden 
• Zal tegengestelde effect hebben 

§ Formuleren tegenargumenten moet via daartoe opgerichte structuur van werkgroepen 
gespecialiseerd in bepaalde thema’s en onderwerpen 

• Tegengif voor vernietigen van elke sociale band en structuur 
o Groep 3: niet gehypnotiseerd, maar wel actief verzet biedt tegen massa (10-30%) 

§ Object van frustratie en agressie van massa 
§ Wordt typisch ontmenselijkt 

• Als stopt met spreken: bevestigt het stigma 
o WANT spreken en rationeel redeneren onderscheidt mensen en dieren 

§ Spreken leidt ook tot ervaringen van zin en existentie  
• ALS authentiek waarheidsspreken is 
• In act van waarheidsspreken wordt absurditeit van totalitarisme zinvol 

o Mensen worden erdoor naar hoger niveau van menselijkheid gebracht 
§ Men moet in zekere zin proberen te overleven tot totalitaire systeem zichzelf 

kapotmaakt WANT altijd zelf-destructief! 
- Object van angst vervangen 

o Ander object van angst dat nog meer angst inboezemt 
o Bv. alternatief verhaal dat totalitaire regime zelf als object van angst naar voren schuift 

§ Dat dus gruwelijke gevolgen van totalitaire regime oproept 
§ Strategie aanreiken om met nieuwe object van angst om te gaan 
§ MAAR moet gematigd: met gegronde redenen waarschuwen voor reëel gevaar 

• ALS strategisch inzet op aanjagen van angst, overschrijdt men ethische grenzen 
à MASSAVORMING 
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- Richtlijnen zijn slechts oppervlakkig 
o Opkomst van massa en totalitarisme is gegrond in mechanistische denken 

§ DUS moeten we aan mechanistische ideologie voorbijraken om grondige 
maatschappelijk-culturele oplossing te realiseren 

o Vraag: waar zitten in mechanistische ideologie openingen voor ander mens- en wereldbeeld? 
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DEEL 3: VOORBIJ HET MECHANISTISCHE WERELDBEELD 

HET DODE VERSUS HET LEVENDE UNIVERSUM 

- Massavorming en totalitarisme zijn symptomen van mechanistische ideologie 
à vergelijking met individueel lichamelijk of psychologisch symptoom 

o Signaleren onderliggend probleem 
§ = sociaal geïsoleerde individuen die kampen met ervaringen van zinloosheid en angst 

o Aan symptoom bepaalde ziektewinst gekoppeld 
§ = illusie terug verbonden, frustratie en agressie afreageren door object aan te duiden 
§ Mens ontwikkelt nooit symptoom als niet bepaalde winst bij heeft 

o Onderliggende probleem raakt niet opgelost 
§ Analyse nodig van onderliggende probleem of van oorzaak van symptoom nodig 

• Ultieme oorzaak = mechanistische mens- en wereldbeeld 
o Hoe kunnen aan voorbij geraken??? 

§ Maatschappij wordt geteisterd door denkbeelden (Plato) 
§ DUS geen verandering op praktisch vlak nodig, maar op vlak 

van bewustzijn 
- Totalitarisme = term verwijst naar verlangen om wereld in soort totale theorie te wringen 

GESCHIEDENIS MECHANISTISCHE IDEOLOGIE 

- Mechanistische ideologie: ziet universum als logisch kenbaar, voorspelbaar, controleerbaar en ongericht 
mechanisch proces 

o DUS als doods en zinloos gegeven = blinde, mechanistische interactie tussen dode, elementaire 
deeltjes 

o Lijkt enige wetenschappelijke mens- en werelbeeld 
§ MAAR zullen zien compleet achterhaald is 

- Leverde ontstaansmythe: alles begint met oerknal die machine van universum in beweging zet en via 
reeks mechanistische effecten reeks anorganische elementen voortbrengt en vervolgens levende wezens 

o DUS wereld is dood mechanistisch proces – enorme kettingreactie van botsingen van 
elementaire deeltjes die zich eindeloos doorzet, zonder doel of gerichtheid 

§ Ergens onderweg per ongeluk leven en mens heeft voortgebracht 
- Oude Grieken (400 vC): Leucipus en Democritus 

o = universum is in essentie verzameling van mechanisch met elkaar interagerende materiële 
deeltjes  

§ Deeltjes = atomen = ondeelbaar/onsnijdbaar 
o Nochtans op overtuigende wijze verworpen door allerlei filosofen (Plato, Aristotoles etc.) 

§ MAAR bleef toch overeind – door eenvoudigheid 
- Begin 16e E: steeds meer opgang 

o Oiv successen mechanistische denken (bv. wetten mechanica Newton): dominant 
§ Opmerkelijk: Newton: kan gebruiken om aantal zaken te begrijpen in universum maar 

zeker niet alles! 
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o Proces van ontstaansmythe wordt als strikt voorspelbaar gezien 
§ Laplace: ‘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, op 
een gegeven moment, alle krachten zou kennen die op de materie inwerken, alsook de 
exacte situatie van elk onderdeel van alle materie, dan zou deze alle bewegingen van 
grootste hemellichamen tot het kleinste atoom omvatten en zou er niets meer onzeker 
zijn voor deze intelligentie, het verleden net als de toekomst wordt door hem zichtbaar 
gemaakt.’ 

§ L’Homme machine (De la Metrie) 
- MAAR meteen filosofen en wetenschappers die tegenspraken 

o Russel (Russelparadox): er kan nooit instantie zijn, hoeveel rekenkracht ze ook bezit, die over 
volledige kennis kan beschikken 

§ WANT zo’n instantie zou ook over volledige kennis over zichzelf moeten beschikken en 
over volledige kennis over zichzelf als bezitter van volledige kennis over zichzelf etc. 

o Heisenberg (20e E): onzekerheidsprincipe 
§ Fundamentele onzekerheid ipv atomen – naarmate positie in tijd preciezer bepaalt, 

minder zekerheid over waar zich bevinden 
§ ‘Not only is the universe stranger than we think, it is stranger than we can think.’ 
§ Onmogelijk zekerheid over hoe atomen in de toekomst zullen bewegen 
§ Het is geen zekerheid dat nu nog niet zeker zijn, maar dat in toekomst nooit kunnen 

zeker zijn 
- Atomen bleken complexer en ongrijpbaarder dan gedacht 

o Fysica (20e E) wervelende, energetische systemen – eerder trillingspatronen dan vaste materie 
§ Uiteindelijk zelfs helemaal geen materiële fenomenen  

• MAAR tot orde van bewustzijn te horen 
o = gedachtevormen, mentale fenomenen die reageren op bewustzijn 

van onderzoekers (Plato) 

COMPLEXE EN DYNAMISCHE SYSTEEMTHEORIE 

- Heeft idee verder ondergraven  
o Voordeel tav kwantummechanica: enorm veel concreter 

§ Basale bevindingen aan basis van theorie kan iedereen overdoen 
- Chaostheorie (Mandelbroth): ruis die computersignalen verstoort doorgestuurd via telefoonlijnen 

o Dacht dat door puur toevallige mechanische, externe factoren kwam 
§ Bv. luchtvochtigheid, onregelmatigheden in materiaal van lijnen, elektromagnetische 

verstoringen… 
o MAAR Mandelbroth twijfelde aan toevalligheid patroon 

§ DUS onderzocht langdurig ruis en vond zeer typisch patroon terug = Cantor dust 
• Lijnstuk repetitief in 3 en telkens middelste deel laten vallen 

o Zeer grote ontdekking – toont iets heel vreemd 
§ WANT ruis wordt idd veroorzaakt door reeks toevallige factoren MAAR tegelijk zullen 

allemaal samen regelmatig patroon creëren 
§ HOE IS DAT MOGELIJK? 

• Alsof alle toevallige, mechanische verstoringen in stabiel en strikt mathematisch 
geordend veld getrokken om daar van elke toevalligheid ontdaan te worden 

- Gleick: ‘Life sucks order from a sea of disorder.’ 
o Ruis op telefoonlijn lijkt zichzelf te organiseren  

§ MAAR levend organisme doet exact hetzelfde: via eten, ademen etc  
• Uit alle disparate elementen rijst geordende patroon van lichaam op 
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§ GEK bij mens als normaal gaan beschouwen, maar in anorganische wereld lijkt 
bevreemdend en in strijd met gangbare wereldbeeld 

- Shaw: druppelen van kranen 
o Vertrok vanuit veronderstelling dat wanneer druppels vallen puur toevallig is 

§ Bv. vettigheid kraan, oppervlaktespanning water, passeren vrachtwagen 
o MAAR kon aantonen dat druppels niet toevallig vallen 

§ Via relatief eenvoudige wiskundige procedure aantonen dat mathematische regelmaat 
zit in tijdsverloop tussen vallen van druppels 

• Levert prachtige organische patronen op  
- Fractaaltheorie (onderdeel chaostheorie): onvermoede, mathematische gedetermineerdheid van reeksen 

van natuurlijke vormen 
o Bv. patronen in zeeschelpen (Meinhardt), Mandelbroth-set, spiraalvormen (Fibonacci) 

- Heel moeilijk te verklaren vanuit mechanische wereldbeeld 
o Iets van orde van creatie en leven in materie wordt over hoofd gezien 
o Kan wel verstoord worden door bepaalde interventies 

§ MAAR daarna meteen terug naar spontane equilibrium en patroon herinstalleert zich 

CHAOTISCHE WATERRAD VAN LORENZ 

- Lorenz: wiskundige en metroloog en één van grondleggers chaostheorie 
- Hoe ontstaan convectiepatronen in vloeistof en gas? 

o Al eeuwenlang object van onderzoek:  
§ Da Vinci: ‘Ik denk dat fenomeen niet rationeel te begrijpen is.’ 
§ Heisenberg: ’Als ik straks bij God kom ga ik hem vragen: waarom turbulentie en waarom 

convexie en ik denk dat God wel zal kunnen antwoorden.’ 
o Ontdekte mathematische formules en bouwde mechanisch toestel dat zich op zelfde manier 

gedraagt als turbulentie 
- Mechanisch toestel: roterend wiel waaraan emmers met gat in bodem bevestigd en bovenaan wiel: kraan 

o DUS als kraan opendraait: water stroomt in emmertjes en loopt weer weg 
§ Als instroom water laag: emmers niet vol 

• DUS beweegt rat niet want wegstromen water > instromen 
§ Als instroom water hoog: emmers wel vol  

• DUS rat beweegt want wegstromen water < instromen water 
• ZODRA bepaalde richting gekozen: rat draait regelmatig en voorspelbaar 

o Hoe meer instroom, hoe sneller het draait 
• MAAR als bepaalde grens overschrijdt - rat gedraagt zich ‘chaotisch’ 

o Bovenste emmertje vult zich volledig waardoor rat aan hoge snelheid 
draaien 

§ MAAR daardoor krijgen bovenaan passerende emmertjes 
nauwelijks kans om te vullen 

§ WAARDOOR rad afremt en evt tijdelijk tot stiltand komt 
§ DAN verder doordraait in zelfde richting of in tegengestelde 

o Proces herhaalt zich in talloze varianten 
§ DUS in bewegingen geen enkel zich herhalend patroon of 

herhalende periode 
§ DUS structuur van irrationaal getal (bv. pi) 

• Irrationeel = niet als breuk/ratio te schrijven 
• Irrationeel = niet rationeel 

§ Grenzen van ratio leiden altijd tot onzekerheid, angst, agressie 
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o MAAR bleek toch strikt gedetermineerd te zijn 
§ Beschreven door mathematisch model bestaande uit 3 recursieve 

differentiaalvergelijkingen met 3 onbekenden 
• Ook eindeloze reeks oplossingen vertoont geen enkele periodiciteit 

§ Deterministische onvoorspelbaarheid: sommige dingen strikt gedetermineerd en toch 
blijven ze strikt onvoorspelbaar 

• Om te kunnen voorspellen hoe waterrad in toekomstige periode zal gedragen, 
moet je huidige bewegingstoestand van rat opmeten en invoeren in formules 

o MAAR aard van rat is zo dat onmeetbaar kleine verschillen in 
bewegingstoestand tot radicaal andere bewegingen van rad leiden 

§ = sensitiviteit voor initiële condities 
o DUS mens niet gegeven kennis te ontwikkelen die toekomst voorspelt (tenzij in niet-chaotische 

fase) 
- Successieve waarden van 3 grootheden uitzetten op 3D-orthogonaal assenstelsel 

o Verwachte dat puur random punt wolken zou zijn 
o MAAR NEE, regelmatige figuur met esthetisch kenmerken verscheen 

§ Lorenz attractor of butterfly attractor 
o DUS fenomenen die aan oppervlakte chaotisch zijn, daaronder esthetisch magnifieke orde van 

universele vormen  
§ DUS bepaald door Platonische ideeën 
§ Gleick: ‘Alsof je via methode die Lorenz ontdekte, via bewegingen van chaotische 

fenomeen zoals zijn rad in 3D-ruimte voor te stellen, alsof je daardoor vorm ziet die 
onzichtbaar is en verborgen ligt onder chaotisch oppervlakte van complexe en 
dynamische systemen.’ 

o DUS men kan specifieke gedragingen van waterrad niet voorspellen, maar men kan principes wel 
leren kennen waarvolgens het zich gedraagt en sublieme esthetische figuren leren aanvoelen die 
onder chaotische oppervlakte van gedragingen verborgen liggen 

§ DUS geen rationele voorspelbaarheid, wel bepaalde mate van intuïtieve  

INTUÏTIEVE BENADERING 

- Poincaré: voelde begin 20e E al aan 
o Er zijn fenomenen in natuur die strikt gedetermineerd zijn, maar toch onvoorspelbaar 

§ MAAR kon vinger niet opleggen 
o Sommige fenomenen zijn niet rationeel voorspelbaar en hoe meer rationeel wilt benaderen, hoe 

minder controle je erover hebt (contraproductief) dus moet intuïtief benaderen 
§ Cfr. René Tomm 

- Rad leert ons iets veel ruimer over mens, maatschappij, leven en cultuur 
o Meeste fenomenen in natuur zijn complex en dynamisch DUS onvoorspelbaar 

§ MAAR leven volgt wel bepaalde principes en liggen onder chaotische oppervlak, 
sublieme figuren  

§ Opdracht mens: in complexiteit van bestaan, moet tijdloze principes van leven 
ontdekken 

§ Hoe beter principes aanvoelen, hoe meer gevoel hebben iets van essentie van leven te 
begrijpen  

• Hangt gevoel van existentie en ruggengraat aan vast 
• « altijd terugvallen op ratio: verlies van eigenheid en ervaring van zinloosheid 
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- Beroep psychologie heel belangrijk: mag nog zo sterk theoretisch gevormd zijn 
o MAAR in praktijk moet los in veld zetten en proberen te resoneren met wat op je afkomt 
o ZO gevoelsmatig tot bepaald weten komen dat nooit zou begrepen hebben wanneer enkel aan 

theorie zou vasthouden 
o Oude Grieken: ontwikkeling van techné  

§ Als lang bepaalt beroep beoefent, krijg je op bepaalde manier een ander weten – dat 
veel meer aanvoelend wetend is 

• Onderscheid vakman van leek 
§ Pas dan vak beheersen!!!!! 

o Bv. Luisteren met het derde oor – psychoanalist 
§ Vrouw komt langs en vertelde dokter: uw boek staat omgekeerd in het rek en ik ben naar 

de tandarts geweest en ik heb een tand laten trekken 
§ Waarom zeg je niet meteen dat abortus gepleegd hebt? 

• Hoe weet je dat? 
• Iets staat omgekeerd en weggetrokken uit lichaam – intuïtie abortus 

§ Soort intuïtieve kennis die boven rationele kennis staat 
• En soms gedeeltelijk kan gevat worden door ratio 

- Sedert Grieken: Aristotoles (en democratische stroming) dat maatschappij moet bestuurd worden niet obv 
rationele kennis, maar obv in acht houden van elementaire principes van menselijkheid die steeds 
opnieuw uitgevonden moeten worden 

o Elementaire principes van menselijkheid: zelfbeschikkingsrecht, recht op vrijemeningsuiting, 
recht op vrijheid op vlak van levensbeschouwing 

o Aristotoles: als verkozen meerderheid aan macht is en fundamentele elementaire principes niet 
respecteert, dan wordt ze gegrepen door chaos en absurditeit 

§ In Verlichting neiging om maatschappij steeds minder principieel te leiden 
• Binnen puur mechanistisch denken is bijzonder moeilijk om ethische principes 

te gronden – waarom zou machinale mens in machinaal universum zich aan 
principes en ethische regels houden in verhoudingen met anderen? 

o Moet niet gewoon fittest zijn in strijd om te overleven? 
o Ethiek en principes niet eerder nadeel dan voordeel? 

§ Culmineerde in totalitaire en technocratische bestuursvormen, waarbij beslissingen niet 
genomen obv algemeen geldende wetten en principes, maar obv analyse van ‘expert’ 

• DUS regeren ‘per decreet’ 
o = voor elke nieuwe situatie weer nieuwe regels geformuleerd obv 

(pseudo)wetenschappelijke inschatting van situatie 
• WAARDOOR grillige en absurd wisselende regels 
• UITEINDELIJK menselijkheid in maatschappij vernietigen 

§ Arendt: ‘Totalitarisme is uiteindelijk het symptoom van naïef geloof in almacht van 
menselijke ratio.’ 

• DUS tegengif: levenshouding die niet blindstaart op rationeel begrijpen van 
oppervlakkige verschijningsvormen van leven en voeling zoekt met principes en 
figuren die onder verschijningsvormen verborgen liggen 
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ANDERE VISIE OP MAATSCHAPPIJ 

- Gleick: ‘Chaostheorie is derde grote wetenschappelijke revolutie van 20e E (na relativiteitstheorie en 
kwantummechanica).’ 

o Kwantummechanica en chaostheorie laten mechanistische wereldbeeld wankelen 
§ Sluiten veel sterker aan bij wereldbeeld van vitalisme 
§ Leven en bewustzijn in allerlei fenomenen die voorheen als dode, mechanische 

processen beschouwden 
o Chaostheorie: laat zien dat wel degelijk finale en formele oorzaak is in natuur 

§ Causaliteitstheorie van Aristotoles – 4 soorten oorzaken (bv. maken van beeld) 
• Materiële oorzaak = materie waaruit gemaakt 
• Efficiënte oorzaak = bewegingen van beeldhouwer die met beitel en hamer 

steen transformeert tot beeld 
• Formele oorzaak = idee of vorm van beeld die in geest beeldhouwer aanwezig is 

en bepaalt hoe bewegingen zal sturen 
• Finale oorzaak = intentie om beeld te maken 

§ Binnen mechanistisch wereldbeeld: enkel materiële en efficiënte oorzaak werkzaam  
• Ooit zette mechanistische universum als verzameling van materiële deeltjes, 

zich in gang en uit initiële beweging van deeltjes volgde al de rest 
o DUS deeltjes = materiële oorzaak 
o DUS bewegingen deeltjes = efficiënte oorzaak 

• MAAR kan op geen enkele manier verondersteld worden dat bepaalde 
‘vormen’ of ‘ideeën’ op voorhand bestaan die invloed zouden uitoefenen op 
manier waarop materiële proces zich ontvouwt 

o MAAR chaotische theorie bewijst dat bestaan en op coördinerende 
manier opereren 

- DUS chaostheorie toont dat wereld rondom ons niet zomaar effect van doods mechanisch proces 
o MAAR tijdloos en subliem idee talloze mechanistische processen gecoördineerd heeft die bij 

vorming betrokken waren 
o DAARDOOR leidt nieuw tijdperk in: tijdperk waarin universum weer zwanger van zin is 
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MATERIE EN GEEST 

MECHANISTISCHE-MATERIALISTISCHE WERELDBEELD 

- 1e assumptie: universum is machinaal-mechanistisch gegeven dat volledig rationeel begrijpbaar is 
o Zie vorige hoofdstuk 

- 2e  assumptie: alles van orde van bewustzijn en psychische is gevolg van materiële 
o = gaat ervanuit dat materie voorafgaat aan geest 
o =‘matter over mind’ 

- Hedendaagse publieke discours vertoont bepaalde dubbelheid als over psychische dimensie van menszijn 
gaat 

o Ene kant: psychische welzijn van cruciaal belang 
§ Stress heeft kwalijke gevolgen voor gezondheid 
§ Placebo-effecten spelen rol in medische interventies 
§ Belangrijk om onze problemen te bespreken 

o Andere kant: mechanistisch mens- en wereldbeeld  
§ Bewustzijn en psychische ervaring wordt gezien als onbetekenend bijproduct van 

biochemie hersenen 
§ DUS complete subjectieve ervaringswereld wordt herleid tot gevolg van elementaire 

deeltjes in hersenen die volgens wetmatigheden van mechanica op elkaar inwerken 
§ Hararri: depressie, angst… - niet echt bestaat  

• Uiteindelijk enige wat bestaat: biochemisch proces in hersenen  
• DUS beroep van therapeut maar wat gerammel in marge 

o MAAR ook spirituele, religieuze en geestelijke praktijken: vorm van 
irrationaliteit 

• Van zodra echte oorzaak gevonden in brein, dan op materiële manier 
aanpakken via medicament of microchirurgie 

MATERIALISME VS IDEALISME 

MATERIALISME  

- Binnen materialisme strikte hiërarchie in wetenschappen – lineaire relatie 
o Fysica (basiswetenschap)= mechanistische manier waarop deeltjes met elkaar zullen interageren 

§ Anorganische chemie 
§ Organische chemie 
§ Biochemie 
§ Fysiologie – anatomie  
§ Psychologie 
§ Economie – politiek – sociologie  

o DUS bewustzijn kan herleid worden tot wetten van fysica, als fysica maar goed genoeg begrijpen 
- Wetenschap vertrok vanuit materialistisch mens- en wereldbeeld  

o MAAR grootste wetenschappers weken op bepaald punt vanaf (bv. Newton) 
o Fysica besloot uiteindelijk dat idealisten gelijk hadden 

§ Bv. Heisenberg: ‘De moderne fysica heeft in voordeel van Plato beslist.’ 
§ Elementaire deeltjes worden tot op zekere hoogte zelf bepaald door niveau bewustzijn 

• Bv. door mentale act van waarnemen tijdens experimenteren – zelfde deeltje 
kan wanneer twee mensen tezelfdertijd observeren op 2 plaatsen tegelijk zijn 

• Bv. ook volledige traject dat in miljarden jaren voorafgaand aan moment van 
observatie wordt afgelegd bepaald door observatie 
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o ‘De keuze om een bepaald pad te nemen moet miljarden jaren geleden 
genomen zijn, toen de aarde en misschien zelfs de zon nog niet 
bestond, en toch zullen wij met onze waarneming in het labo invloed 
uitoefenen op die keuze uit het verre verleden.’ 

§ DUS mens als psychisch wezen bepaalt ook niveau van materiële objecten 
• Hoe fijnmaziger materie onderzoekt, hoe meer act van observeren zelf de 

waarnemingen beïnvloedt en hoe subjectiever waarneming wordt 

IDEALISME 

- Stroming tegenover materialisme: idealisme 
o School van filosofen die gelooft dat bewustzijn fundamenteler is dan materie 

§ = ‘mind over matter’ 
o Idealistisch vertrekpunt – wederzijdse beïnvloeding of circulaire causaliteit 

§ Psychologie – fysica – chemie – biochemie – fysiologie/anatomie – psychologie 
• Zo fundamenteel verrassende inzichten dat gevoel hebt dat ganse normale 

mens- en wereldbeeld ah wankelen gaat 
- Grondleggers kwantummechanica: materiële als wezenlijk van orde van bewustzijn 

o ‘In fact the smallest units of matter or not physical objects in the ordinary sense; they are forms, 
ideas.’ ~ Plato 

o Russell 

ILLUSIE MATERIALISME 

- Materie: ooit rotsvast fundament van mechanistisch materialisme is in wezen subjectief fenomeen 
o DUS elke bestudering van hersenen als materiële basis van bewustzijn stuit op absolute limiet, 

waarbij bewustzijn zelf materie begint te bepalen 
- DUS psychisch leven is originele orde die onder geen beding tot orde van fysische, chemische of 

biochemische kan herleiden 
o DUS psychologische behandeling wel degelijk oorzakelijke behandeling 

CONCRETER BEWIJS 

HERSENEN 

- Hersenscans: mensen wiens brein weggeteerd (90%) was en ganse hersenpan gevuld met vocht 
o Zou denken dat persoon nauwelijks nog in leven kan zijn MAAR atrofie per toeval ontdekt 

§ Scoorde nog 130 op IQ-test 
§ Functioneerde perfect normaal 

o ‘Do we really need our brains?’ 
o Sluiten biologische determinering van bewustzijn niet uit - tonen alleen dat 

§ Dergelijke determinering uitermate complex van aard moet zijn 
§ Hersenen eigenschap van zelforganisatie en zelfreorganisatie moeten bezitten 

• Nog resterende hersenweefsel neemt spontaan functies over van weggeteerde 
o MAAR dergelijke reorganisatie veronderstelt op zich al bepaalde vorm 

van bewustzijn en intentie in hersenweefsel 
• DUS hypothese dat bewustzijn strikt bepaald door materiële substraat is 

cirkelredenering: bewustzijn is effect van materiële werking van hersenen, 
materiële werking van hersenen is effect van bewustzijn 
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- Fenomeen van neuroplasticiteit 
o Bewustzijn zal brein veranderen - biochemische en architecturale veranderingen 

§ Bv. iedere dag gedurende bepaalde tijd rekensommen oplossen 
o DUS toont complexiteit relatie tss hersenen en gedachten 

PSYCHISCHE KAN OORZAAK ZIJN VAN LICHAMELIJKE 

- Freud: emoties – bij elke emotie zal lichaam tijdelijk en zelfs langdurig veranderen 
o Bv. na zwaar trauma: in één nacht grijs haar krijgen 
o Bv. Laura Shultz (63j): zet haar kleinkind af aan school en zag hoe kind overreden werd door bus 

die achteruit rolde - bus stond op kinds buik en tilde autobus op en trok kind ervanuit 
§ DUS kracht????  

- Alle soorten angst en stress grote impact op immuniteit tegen alle soorten virale infecties 
o Bv. muizen: mortaliteit voor virale infecties steeg tot 40% onder chronische stress! 

§ Werkzame mechanisme: stress – verlaging immunologie (door veranderingen in 
concentraties witte bloedcellen en hormonen) – grotere kwetsbaarheid voor virussen 

o Bij mensen natuurlijk ethisch niet uit te voeren 
§ MAAR naturalistische studies: bij mensen wss nog veel hoger: 80% 
§ VOORAL bij virale longaandoeningen!! (mannen > vrouwen) 

• LET OP: coronacrisis en angst aanpraten! 
- Antropologen (Basedow): op verschillende plaatsen ter wereld fenomeen van psychogene dood  

o Sjamaan: sprak vloek uit over iemand mbv heiligbeen - stierf binnen 7 à 10 dagen 
§ Staat perplex, ogen staren naar been, strekt handen uit alsof dodelijke kracht wil 

afwenden, wordt bleek, ogen dof, mimiek van verlamde, komt schuim op lippen, lichaam 
beeft en spieren trekken ongecontroleerd samen en na tijdje trekt terug naar hut, eten 
niet meer, verschrompelen en sterven 

§ Tenzij in allerijl andere Sjamaan die contraspreuk kon uitspreken 
§ Belangrijk dat hele gemeenschap waartoe sjamaan en slachtoffer behoren, gelooft in 

autoriteit van sjamaan 
- Hypnotische sedatie (Faymonville) – verdoven met hypnose  
- Placebo-effecten – meest spectaculaire symptomen verwijderen 

o Bv. arts in WOII en gebrek aan morfine – spuitje met zoutwater en patiënten volledig ongevoelig! 
o Bv. afgestorven hersengebieden terug doen herleven 
o Bv. iemand opereren aan kranslagaders, zonder te opereren en zelfde effecten 
o MAAR let op: experimenten en statistiek!! 

§ Inschatting van grootte placebo verschilt enorm: >80% - <10% 
§ Kennen vaak te veel gewicht toe aan statistische studies 

• Grootte van effecten verschilt heel erg en zal mee fluctueren met subjectieve 
voorkeur onderzoeker (cfr. allegiance-effect) 

• MAAR gevalsstudies spreken voor zich! 
§ Iedereen lijkt serieus te nemen in medische wereld: studie (RCT) waarbij geen placebo-

conditie in acht genomen, niet serieus genomen 
o Belang van subjectieve appreciatie van therapeutische interventie door patiënt 

§ Belangrijk dat iedereen eigen geneeskunde kan kiezen 
§ Wil je medicijn nemen en hoe sta je ertegenover? 

o Ook nocebo-effect – gevarieerd gamma aan aandoeningen tot stand via dit effect 
§ Bv. psychogene dood (extreem voorbeeld) 

o Exploding the Anti-Depressant Myth - actieve en passieve placebo’s in onderzoek naar depressie 
§ Passief: geen bijwerkingen 
§ Actief: zelfde neveneffecten creëren als echte medicijn 
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SYMBOLISCHE SYSTEMEN (VERHALEN EN IDEOLOGIEËN) 

- Verhaal altijd in kern vorm van mythe die symbolisch antwoord geeft op onbeantwoorde vragen 
o Rijkt bepaald perspectief aan in leven, zegt wat belangrijker en minder belangrijk is 

- Mauss: lichaam volledig geabsorbeerd en gekoloniseerd door mythische verhaal waarin opgegroeid 
o Bepaalt wat je lekker en afstotelijk vindt 
o Hoe het lichaam beweegt 
o Basale reflexen we stellen bij pijn 

- L’efficacité symbolique (Lévi-Strauss): zowel lichamelijke als mentale functioneren door gestuurd 
o Bv. sjamanen in Braziliaanse regenwoud bij alle soorten complicaties tijdens bevalling geboorte 

gaven door ritueel bestaand uit vaste tekst op geritualiseerde manier voorgelezen of gezongen 
o Niet door fysieke manipulatie lichaam maar door soort rituele gezang 

§ Vertelt verhaal over goede geesten die door nauwe gang die uitgeeft op grot op weg 
gaan naar slechte geesten die baby gevangen houden – onderhandelingen en uiteindelijk 
kunnen goede geesten slechte geesten overtuigen om kind los te laten 

- Ook Verlichtingsmens is opgevoed in mythe: verhaal dat iets vertelt over herkomst, bepaald perspectief 
op leven laat innemen en negatieve en positieve affecten aan bepaalde stimuli koppelt 

o Mythe= verhaal van mechanistisch universum  
o Autoriteit= medische expert 
o Ritueel= medische behandeling 
o Slechts heel beperkt besef van enorme impact die symbolisch kader heeft op interventies en 

gelooft vaak dat psychologie niets te maken heeft met genezingen die ziet gebeuren in praktijk 

BEGRIP VAN EFFECTEN PSYCHE OP LICHAAM 

MECHANISME WAARDOOR HET WERKT 

- Psychogene dood, hypnotische sedatie en placebo’s: autoriteitsfiguur wekt krachtige mentale voorstelling 
op bij individu 

o Positief (bv. genezing) of negatief (bv. sterven, ziek worden) 
o Moet levendig en helder aanwezig zijn in beleving en aandacht van alle andere voorstellingen 

wegtrekken 
o WAARDOOR lichaam zich smelt in voorstelling: neemt vorm of toestand aan van voorstelling 

§ Biologen: invloed van beschikken over visuele voorstelling 
• Matthews: eierstok van vrouwelijke duiven zal niet rijpen als duif nooit beeld 

van soortgenoot ziet 
o MAAR om spiegeltje in hok van duif te hangen om wel vruchtbaar te 

laten worden (wel maar tot 80%) 
• Shauvin: sprinkhanen in hok (leven normaal in groep) 

o Andere achterpoten, organen en schilden (ontbraken groene strepen) 
- Overtuigingen in massa hebben dezelfde invloed op lichaam als hypnose 

o Als massa in greep van angst en ermee gepaard gaande voorstellingen van ziekte en dood 
§ DAN worden voorstellingen op zich oorzakelijke factor 
§ DOORDAT psychische ontreddering biologische milieu waarin virus terechtkomt, 

ingrijpend verandert en van weerstand berooft 
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PLACEBO’S IPV ECHTE MEDICIJNEN 

- Vaak gesteld omdat niet zo’n groot verschil tussen placebo’s en medicijnen MAAR 
o PRAKTISCH: als veralgemeend gaat gebruiken dan ergens wel zichtbaar zijn en zal kracht verliezen  
o ETHISCH: misleidt eig mensen 

§ Onder sommige omstandigheden mss wel nodig MAAR moet beperkt worden 
o PRAGMATISCH-INTELLECTUEEL: zelfbeschikkingsrecht strikt handhaven! 

- Wel besef dat vasthouden aan ethische principes mensen bepaalde fysieke veerkracht geeft 
o Solzhenitsyn (Gulag Archipelago): beshrijft verblijf in goelags 

§ Beschrijft hoe meeste gevangen zichzelf verliezen tot radicale beestachtigheid 
à Verliezen menselijkheid 

• Leefden vaak slechts enkele maanden 
o Omdat ondervoeding en zeer lichte kledij bij -40°C 
o Sloegen elkaar soms schedel in voor voedsel 

§ MAAR ook grote groep die volledig aan ethische principes vasthielden 
• Grigoryev: ziekelijk en reuma  

o Viel op door eerlijkheid en nobelheid: weigerde om opdrachten uit te 
voeren die niet ethisch vond (ookal zwaar voor gestraft) 

• Heeft goelags 15j overleefd en werd steeds sterker, geen reuma meer, betere 
gezondheid etc. 

§ Hoe sommige mensen bepaalde tijd daar doorbrachten en onmenselijke 
omstandigheden overleefd hadden, na week vaak overleden 

• Gevecht om te overleven en stress etc. – pas als ontspanning, dan leidt tot dood 
• Zorgen dat lichaam overleeft in meest merkwaardige omstandigheden!! 

o Moeten ons vasthouden aan principes die belangrijk achten, als individu, als groep, als 
maatschappij 

CONCLUSIE 

- Één van grootste uitdagingen van toekomst: ruimer onderzoeken en benutten van mogelijkheden die 
meer psychologische benadering van mens bieden 

o Doel: duurzame oplossing vinden voor huidige en toekomstige crisissen 
o Wetenschap moet structuur van psychologische ervaring in kaart brengen, wetmatigheden 

expliciteren en bestuderen welke mogelijkheden toegangspoort tot menselijke wezen opent 
o Moeten naar wetenschap die rationele analyse van werkelijkheid doordrijft tot aan absolute 

limiet van rationeel kenbare waar ratio zichzelf inhaalt 
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WETENSCHAP EN WAARHEID 

- Ideaal van technocratische maatschappij is inherent aan Verlichtingstraditie (positivistische tak) 
o Saint-Simon en Comte: humanistisch-technocratische maatschappij waarin wetenschappers en 

technocraten plaats van pausen en priesters innemen 
§ Niet God, maar Menselijke Rede moet worden verheerlijkt 

- Niet enkel totalitaire regimes (stalinisme en nazisme) 
o MAAR continue, aanwezige, totalitaire grondstroom die bestaat uit fanatiek streven om vanuit 

technisch-wetenschappelijke kennis leven in verregaande mate te proberen sturen en controleren 
o Technocratische gedachte – 2 benen 

§ Trekt aan: positief beeld van artificieel paradijs 
• = mens van alle tegenspoed en lijden verlossen 

§ Dringt op uit: angst - noodzaak om problemen op te lossen 
• Bij elk object van angst dat laatste decennia opduikt neemt proces sprong 

voorwaarts 

VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

- Transhumanistische ideaal = mens wordt geacht fysiek te versmelten met technologie 
o Hele samenleving moet veranderen in Internet of bodies 
o Enkel zo problemen van toekomst de baas worden 
o Geen alternatief: als niet meegaat, dan naïef en onwetenschappelijk, gebrek aan burgerzin 

- MAAR zelfs binnen objectiverend biologisch-reductionistisch perspectief: duidelijk dat te veel 
(overheids)controle schadelijk voor gezondheid 

o Bv. virale infectie: controle – stress – sterk verminderde immuniteit bij virale infecties 
o Kan verloop van virale infectie niet begrijpen obv mechanistische processen die ziet in microscoop 
à Wetenschap 20e E: alles maakt deel uit van overkoepelend, complex en dynamisch systeem 

§ Hele psychologische, sociologische en economische context speelt rol 
§ Moet mens en maatschappij en principes van natuur in acht nemen   

• « idee van mens als machine met onderhuidse sensoren 
• DAARDOOR grote vragen van leven weer naar voorgrond:  

o Wie zijn we als verlangende wezens? 
o Hoe verhouden we ons tot anderen, ons lichaam, genot, natuur, dood? 
o Wat is onze plaats in de natuur? 

• MAAR antwoorden kunnen nooit definitief rationeel worden bepaald, moeten 
in elke nieuwe situatie door elke mens opnieuw worden geformuleerd 

§ Eindpunt wetenschap = definitief aanvaarden dat grenzen zijn aan menselijke ratio 
• Weten behoort niet aan mens toe, maar moet in ruimere systeem worden 

gesitueerd waar mens deel van uitmaakt 
- Spanningsveld:  

o Ene kant: ontwikkeling van wetenschap als gestage groei van rationele kennis 
o Andere kant: verloop van wetenschap als proces dat naar a-rationele kern in dingen voert 

§ Essentie van het leven!! 
§ DUS naarmate dat rationalisering van wereld zich verderzet, mens steeds meer gevoel 

dat essentie van leven ontglipt en steeds meer ervaringen van zinloosheid, angst, 
psychisch onbehagen en frustratie opkomen 
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- Crisissen zullen inconsistenties in mechanistische ideologie en falen van pseudorationele remedies steeds 
duidelijker zichtbaar maken 

o WAARDOOR bepaalde groep helderder zal zien dat  
§ Wezen van dingen niet rationeel kenbaar is 
§ Werkelijkheid kan niet worden gereduceerd tot mechanistische schema’s 

- Tocht van wetenschap eindigt in socratische bescheidenheid 
o Mens weet dat elke rationele kennis relatief is en vreemd blijft aan essentie van object dat 

probeer te be-grijpen 
o Aan eind van tocht: ontmoeting met iets dat niet met logica en ratio te vatten is 

§ Bv. Einstein: ongrijpbare mysterie overal in universum en wonderbaarlijke structuur van 
realiteit 

§ Bv. Bohr: poëzie meer greep op reële dan logica  
§ Bv. Planck: alle materie gefundeerd in bewuste en intelligente Geest die lot van wereld 

en elke mens in almachtige hand houdt 
o DUS overstijgen uiteindelijk ratio 

POËTISCHE DISCOURS 

- Grote wetenschappers hebben logisch-feitelijke discours van wetenschap achter zich gelaten en 
teruggegrepen naar poëtisch en mystiek discours 

o Origineel respect en oprecht ontzag voor wat zich steeds aan menselijke verstand onttrekt 

TRAJECT WETENSCHAP HETZELFDE ALS TRAJECT MENSENKIND TIJDENS SUBJECTWORDING 

o Start leven in symbiotische resonantie met moederwezen gerealiseerd via vroege (lichaams)taal 
o Vanaf spiegelstadium: einde aan directe resonantie 

§ Kind probeert te bepalen welk woord naar welk object verwijst op logische manier 
§ Ultieme object: verlangen van de Ander (p.30) 

• Gedrevenheid om discours van Ander te begrijpen, komt voort uit drang om object van 
verlangen Ander te worden 

• Zorgt voor narcistisch genot, maar ook afhankelijkheid en angst 
§ Hardnekkige poging om betekenis woorden te fixeren, zorgt dat vermogen om symbiose teweeg 

te brengen verliezen 
• WAARDOOR samenhang tussen: fanatiek streven naar logisch-rationeel begrip, narcisme, 

afhankelijkheid, angst, sociaal isolement 
o 3j: beseft dat woorden geen definitieve betekenis kunnen krijgen 

§ = menselijke taal getekend door onophefbaar tekort - nooit definitieve zekerheid 
§ Narcistische illusie van ultieme object van verlangen van Ander te worden, wankelt 

• Kind wordt geconfronteerd met oerangst: achtergelaten worden omdat niet voldoet aan 
eisen van Ander 

§ 2 mogelijkheden om mee om te gaan* (p. 33) 
o In creatieve taalgebruik vindt kind resonerende functie van taal en vereniging met Ander terug 

§ MAAR streefdoel wordt: graag gezien worden in eigenheid als mens 
§ Laat toe om iets van logisch ongrijpbare eigenheid over te dragen op Ander 

• = om (subjectieve) waarheid te spreken ipv kennis over te dragen 
§ Kind emancipeert zich: wordt onafhv ouders om te weten wat mag en niet mag 

• = ontwikkelt eigen brede principes 
• DUS samenhang tussen: vermogen om onzekerheid te verdragen, gevoeligheid voor 

resonerende taal, menselijkheid, eigenheid, soevereiniteit, connectie met het Andere 
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o Revolutie nooit definitief: hele leven pogen om ruimte voor zichzelf te vinden ivm Anderen 
§ Hoe vollediger proces, hoe meer energie en creatieve kracht  

• Cfr. enorme invloed van psychische op lichaam p. 67 
• HIER ligt toekomst mens en niet in mechanistisch-transhumanistische spoor 

WETENSCHAP EN VERLICHTINGSMAATSCHAPPIJ: DEZELFDE TWEESPRONG* 

- Terugdeinzen voor angst en onzekerheid miskennen  
o Oplossing in nog meer (pseudo)wetenschappelijke ideologie, schijnrationaliteit, schijnzekerheid 

en technologische controle 
o Gevolg: nog meer angst, depressie en (sociaal) isolement 

§ WAARDOOR nog hardnekkiger oncontroleerbare proberen te controleren 
o Eindpunt van vicieuze cirkel: massavorming en totalitarisme 

§ = radicale destructie van alle menselijke creativiteit, eigenheid, diversiteit en elke vorm 
van sociale band 

§ Zijn richting aan het evolueren!!!! 
• Vertechnologisering en mechanisering van wereld zover doorgedreven dat 

controle tot kern van initimiteit en privésfeer reikt 
• Eindigt in ideologie nog één keer in volle macht opricht en zo definitief haar 

onmacht toont 
- Erkennen dat angst en onzekerheid noodzakelijke voorwaarde is voor ontstaan van creativiteit, eigenheid 

en menselijke band 
o Maatschappij wordt ruimte waarin verbondenheid en individuele verschillen elkaar wederzijds 

versterken 
- Grote Wetenschap: volgde Rede tot absolute limiet en heeft opening gemaakt en vooruitzicht gegeven op 

nieuwe vorm van kennen, nieuwe vorm van verbinden met het Andere en op menselijke existentie 
volgens andere principes 

REVOLUTIES OP NIVEAU VAN KENNEN VAN WERELD 

- Historisch 
o Religieus wereldbeeld: kennis aan ons gereveleerd door God  

§ DUS bron van kennis buiten mens 
o Mechanistisch wereldbeeld: kennis door feiten te observeren en er logisch over na te denken  

§ DUS bron van kennis in mens 
o MAAR eindigt met besluit dat kennis trilt in de dingen en mens ontvangt het door als snaar mee 

te trillen op frequentie  
§ Hoe meer vooroordelen en overtuigingen opzij kan zetten, hoe zuiverder mee kan trillen 

met dingen rondom hem en nieuw weten kan ontvangen (cfr. Thom) 
§ DUS bron van kennis buiten mens 

WETENSCHAP MAAR ÉÉN VAN DINGEN DIE TOT AANVOELEN LEIDT 

- Ook leren van ambacht 
o Vertrekt vanuit logisch coherent weten over object dat moet worden vervaardigd en 

ambachtelijke procedure om te doen 
o Terwijl men kennis praktisch leert toepassen, ontwikkelt zich voeling met gereedschap en 

materialen die elke logische kennis overstijgt 
§ Vakman = bepaalde voeling die slechts krijgt door langdurig en gedisciplineerd oefenen 
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- Ook leren van kunst 
o Eerst: logisch coherente set van regels en na eindeloos oefenen ontstaat soort aanvoelen dat alle 

regels overstijgt 
§ Regels worden ballast die men overboord moet gooien 

- Ook in verhouding tot eigen lichaam – lichaam is in wezen vreemd aan onszelf 
o Reageert autonoom op alle soorten prikkels (voeding, andere mensen, alle soorten situaties) 
o We kunnen het doorheen ons leven leren aanvoelen 

§ bv. door bewegingskunsten of meditatie 
§ bv. door effecten van alle soorten factoren (voeding, beweging…) op lichaam te 

observeren 
§ bv. door langdurig onze lichamelijke ervaringen onder woorden te brengen 

o Als naar lichaam luistert en taal leert begrijpen, dan sleutel tot gezondheid in handen 
§ Belangrijker dan enig medicijn en ‘objectieve’ rationele kennis  

o Ook zichzelf als psychisch wezen leren kennen 
§ = als knooppunt van subjectieve ervaringen, gedachten, gevoelens (vooral zoals opwellen 

in verhoudingen met anderen) 
§ Vermogen om eigen ervaring aan te voelen en onder woorden te brengen tav Ander: 

kern van existentie als mens 
§ Op moment dat in spreken iets van mens die zijn trilt en resoneert, kunnen iets van 

eigenheid aan ander geven 
o Zo kunnen ons ook als mens en cultuur en maatschappij anders verhouden tot dood 

§ Mechanistisch/biologisch-reductionistisch mensbeeld: lijden, aftakeling en dood: zinloos 
• WAARDOOR ons angst bezorgt en krampachtige reacties op elke bedreiging 

o MAAR uiteindelijk schadelijker dan probleem op zich 
§ Door kunst van goede spreken en realiseren contact met object: dood nieuwe plaats  

• In mate waarin men zich kan verbinden met wat buiten zichzelf bevindt, wordt 
eigen ervaringswereld verruimd naar existentie die in tijd en ruimte eindeloos  

WAARHEID 

- In kern van dingen: iets dat nooit definitief in categorieën van logica kan gevat worden  
o DAAROM elke keer opnieuw verwoord moet worden 
o MAAR elke poging om in woorden te vatten: tijdelijk 

§ Uit elke nieuwe ontmoeting: nieuwe woorden rechtstreeks geboren uit contact object 
• Jacob: ‘Le vrai est toujours neuf.’ 

§ Ontmoeting met object produceert waarheid 
• = Zich altijd maar vernieuwend spreken dat resoneert met datgene waarover 

gaat (~poëzie) 
- Moed tot waarheid (Foucault): retoriek en waarheid 

o Retoriek: in ander denkbeelden en overtuigingen op te wekken die zelf niet deelt 
§ Publieke ruimte laatste eeuwen (en vooral decennia) steeds meer gevuld met retoriek 

• Van politici al gewoon: verkiezingsdiscours dient enkel om te overtuigen 
• Van reclameboodschappen gewoon 
• In coronacrisis: mensen die zich als wetenschappers profileren 
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o Waarheid: oprecht idee of ervaring die in zichzelf leeft via spreken over te brengen op Ander 
§ Moet kanteling en revolutie gebeuren van retoriek naar waarheid als sturend principe 
§ 4 vormen: 

• Profetie = voorspellend vermogen voortkomt uit aanvoelen van verhaal dat 
werkelijkheid in greep heeft 

o Cfr. Poincaré 
• Wijsheid = vermogen om stilte te bewaren en Ander woorden te laten horen 
• Techné = vermogen om technisch correct te spreken 

o DUS logisch-feitelijk discours produceren dat adequaat structuur van 
object vat waarnaar refereert 

• Parrhesia = vrijmoedige spreken 
o DUS moed om waarden te laten klinken in publieke ruimte die 

schijndiscours van maatschappij doorbreken 

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

- Sterven elke dag 35 000 kinderen door honger 
o WAAROM brengt dit massa niet in beroering en virus wel? 
o WAAROM redden jonge levens niet tegen veel lagere kostprijs dan deze door coronavirus 

bedreigd worden 
§ ZONDER verlies op burgerlijke vrijheid en gevaren aan experimentele medische 

ingrepen verbonden? 
- Rationaliteit en humanisme van Verlichting: maskers en vijgenbladen 

o Ontdoe mens van maskers en kijkt in ogen van irrationaliteit 
à Rationeel wereldbeeld belet ons irrationaliteit te erkennen 

§ WAARDOOR groteske proporties krijgt 
o Mens die limieten van verstand kent, wordt minder verwaand en menselijker 

§ Als verstand zwijgt, hoor je dat dingen des levens eigen verhaal murmelen 
§ Beseft dat ook zelf recht hebt op eigen verhaal – voorwaarde voor mentale vrijheid 

• Goethe: ‘Al scheppend werd ik gezond.’ 
• Zorgt ervoor recht tot vrijemeningsuiting en zelfbeschikking huldigen 

o ZONDER ons door anderen bedreigd te voelen 
• Draagt vermogen in zich om angst, onbehagen, frustratie en agressie te 

milderen  
o ZONDER vijand voor nodig 

• Punt waarop onszelf niet meer moeten verliezen in massa om zin en 
verbondenheid te ervaren 


