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CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJKRITIEK 
INLEIDING 

 Dystopisch toekomstbeeld van Hannah Arendt: dystopie: een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige 

kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven, het tegenovergestelde van een utopie 

 Nazisme: wordt meestal gebruikt als omschrijving van de dictatuur die Duitsland beheerste van 1933 tot en 

met 1945, verwant aan fascisme 

 Stalinisme: benaming voor een radicale variant van het communisme waarbij sprake is van een dictatuur van 

de partijleiding of van een enkele partijleider 

 Totalitarisme: een politiek systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het 

staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt 

 Bureaucratie: een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, 

verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. 

 Technocratie: een organisatorisch systeem, waarbij de beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van 

deskundigen op deelterreinen 

Een maatschappij kan niet functioneren als mensen de dominante discours niet doorbreken. Het dominante discours is 

niet altijd verkeerd, maar elk discours dat dominant wordt heeft tot op een bepaalde hoogte te vervallen op dogmatiek, 

bedrog, manipulatie, schijn. Hetzelfde is ongeveer gebeurd met de wetenschap.  

Dictaturen zijn gebaseerd op primitief psychologisch mechanisme: nl. het agressieve potentieel van het dictatoriaal 

regime boezemt de bevolking angst in. 

Totalitaire staat is gegrond in psychologisch proces van massavorming. 

Kenmerken getotaliseerde bevolking:  

 Radicale bereidheid van individuen om hun persoonlijke belangen op te offeren uit solidariteit met het 

collectief 

 Intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen 

 Vatbaarheid voor absurde (pseudowetenschappelijke) indoctrinatie en propaganda 

Massavorming is een vorm van groepshypnose die individuen van elk vermogen tot kritische afstandname en ethisch 

besef berooft. Dit proces heeft een sluipend karakter, de bevolking valt er argeloos aan ten prooi. 

Yuval Noah Harari zijn woorden: de meeste mensen zouden het niet opmerken mocht er zich een totalitaire staat 

installeren. We associëren totalitarisme vooral met werk, concentratie- en uitroeiingskampen terwijl dit pas de laatste 

stap is van het lange proces.  

2005: slordigheden, fouten, geforceerde besluitvorming en fraude in wetenschappelijk onderzoek. 

Interessant vanuit psychologisch oogpunt want onderzoekers zijn overtuigd dat ze min of meer correct handelen. Dit is 

een ernstig probleem want de maatschappij heeft blind vertrouwen in wetenschap.  

bv Diederik Stapel: veel onderzoek nooit uitgevoerd, verschillende onderzoeken niet reproduceerbaar. 
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Nadeel totalitarisme: 

 Mensen hebben een blind vertrouwen in de wetenschap 

 De onderzoekers beseften niet dat de onderzoeksmethodes hen niet dichter bij de feiten of de realiteit brengt, 

maar eerder bij een fictieve werkelijkheid die ze zelf hebben gecreëerd.  

 De gebrekkige kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek legt een fundamenteler probleem bloot: er schort 

iets aan ons wetenschappelijk wereldbeeld. Niet enkel op academisch vlak maar ook op andere vlakken. O.a. 

ons toekomstbeeld is nu pessimistischer en perspectiefloos.  

Arendt: de grondstroom van het totalitarisme is het blinde geloof in een soort statistisch-cijfermatig onderbouwde 

‘wetenschappelijke fictie’ die een ‘radicale minachting voor feiten’ vertoont. Het ideale subject voor een totalitair 

regime is niet de overtuigde nazi of de overtuigde communist, maar iemand voor wie het onderscheid tussen feit en 

fictie en waar en vals niet meer bestaat. 

Systeemtheorie: het systeem stevent op een kantelpunt af, het gaat zich reorganiseren en een nieuw evenwicht 

zoeken.  

Coronacrisis vergelijken met dierenboerderij van George Orwell: dieren zijn het beu om als slaven van mensheid te 

dienen en nemen macht in eigen handen, dit draait uit op een dystopie. 

Virologen worden opgeroepen als varkens van Orwell en zullen ons leiden met correcte, wetenschappelijke informatie 

in tijden van pest. Maar: bleek dat ‘experten’ fouten maakten 

(bv alle doden waren coronadoden) en hielden zich niet aan hun woord (bv Rijk der Vrijheid openen na 2 dosissen van 

vaccin en uiteindelijk ook nog boosterdosis). Daarnaast veranderden ze ’s nachts de regels  

(bv van flatten the curve naar crush the curve). Het beleid van de varkens: bij elke stap meer vrijheden verliezen, volk 

herleiden tot QR-code in een groot technocratisch-medisch experiment. 

Coronacrisis vergelijken met terroristen en klimaatopwarming: telkens er een nieuw object van angst oprijst in de 

maatschappij is er slechts één antwoord en één verweer: meer controle. 

Conclusie: 

We dienen de huidige angst en het psychisch onbehagen als een probleem op zich te beschouwen, een probleem dat 

zich niet laat herleiden tot angst voor een virus of om het even welk ander bedreigend ‘object’. Onze angst heeft een 

oorzaak op een volledig ander niveau, het niveau van (het falen van) het grote verhaal van onze maatschappij.  

Totalitarisme is geen historische toevalligheid! In de finale analyse is het totalitarisme het logisch gevolg van het 

mechanistisch denken en het ermee verbonden waanachtige geloof in de almacht van het menselijke verstand.  

Totalitarisme is het symptoom van de Verlichtingstraditie. 

WAT BETEKENT HET GROTE VERHAAL VAN ONZE MAATSCHAPPIJ? 

Dit is het verhaal van de mechanistische wetenschap, een verhaal waarin de mens gereduceerd wordt tot een 

biologisch ‘organisme’. Een verhaal ook dat de psychologische, symbolische en ethische dimensie van het menselijke 

wezen totaal miskent en zo de menselijke verhoudingen onmogelijk maakt. Iets van het verhaal zorgt ervoor dat de 

mens niet langer resoneert met de wereld rondom hem: iets in hem verandert het menselijke wezen in een 

geatomiseerd subject.  
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DEEL I: WETENSCHAP EN HAAR PSYCHOLOGISCHE EFFE CTEN 

HOOFDSTUK 1: WETENSCHAP EN IDEOLOGIE 

Galilei als student in dom van Pisa aan het luisteren naar priester. Hij werd afgeleid door lamp die met fijne ketting 

boven de priester hing. Elke slinger van de lamp duurde even lang, gemeten door eigen hartslag. 

Dit leidde tot de ontdekking dat de mens zelf tot kennis kon komen en dat we niet naar kennis moeten streven 

die buiten ons ligt of die door God gegeven werd. Mens moest hiervoor methode van wetenschappen volgen, 

nl. met eigen ogen feiten registreren en met eigen verstand logische verbanden leggen. 

“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.” 

- Kant 

Galilei kon wetmatigheid formuleren over slingerbeweging. Deze had later enorm praktische toepassingen (vb. eerste 

slingeruurwerk). Ook Copernicus en Newton merkten dat bepaalde aspecten van de werkelijkheid zich raak en precies 

in mathematische en mechanistische formules laten vatten. 

→ Werd een mythische gebeurtenis: religieuze discours vervangen door een wetenschappelijk discours.  

 Was in minstens 1 opzicht radicaal.  

o Religieus discours: richt de blik van de mens naar binnen 

                                  niet de wereld moet veranderen, maar de mens.  

o Wetenschappelijk discours: we kunnen de wereld veranderen en tegelijkertijd nog onszelf blijven als 

mens.  

- Mens als ethisch wezen is puur een gevolg van de biochemie van de hersenen.  

- Kwamen snel tot het besluit dat niet alles rationeel kenbaar is en dat de wereld niet volledig 

objectief kenbaar is.  

 De mens die observeert heeft een invloed op wat er geobserveerd wordt.  

 Materiële wereld is de essentie.  

- Wetenschap gaat zijn eigen veronderstellingen onjuist verklaren.  

 Brengt zelf zijn eigen limieten in kaart.  

- NIEUWE REVOLUTIE: wetenschap werd zelf een dogma.  

 Gevolg van het dominant worden van de wetenschap.  

Het boek van het universum is geschreven in de taal van de wiskunde. 

Deze denkers hadden de moed om het heersende discours (vooroordelen en dogma’s van die tijd) aan de kant te 

zetten. Ze gaven hun onwetendheid toe en luisterden naar wat de dingen zélf te vertellen hebben. Vanuit dit niet-

weten viel hen een nieuw weten te beurt. Dit noemde Foucault waarheidsspreken. Dit is een vorm van spreken die een 

(maatschappelijke) consensus doorbreekt. Wie de waarheid spreekt, breekt het gestolde verhaal open waarin de groep 

zijn toevlucht, gemak en zekerheid zoekt. Dat maakt het spreken van de waarheid gevaarlijk: het jaagt de groep angst 

aan en zorgt voor irritatie en agressie. 

 Mechanisme is altijd werkzaam: vanaf een discours werkzaam is gebruikt men het.  

 Tast het gebruik van een discours aan: krijgt iets manipulatief en wordt in alle opzichten minder waar.  

o Nergens zo duidelijk dan tijdens de replicatiecrisis: was al een lange tijd in kwaliteit aan het inboeten.  
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“Le vraie est toujours neuf.”  

- Max Jacob 

“Ik ben het grondig oneens met wat je zegt,   

maar ik zou mijn leven geven voor je recht om het te spreken.” 

- Hall Evelyn Beatrice 

“Looking at something, changes it.”  

- Schrödinger 

Onzekerheidsprincipe: zelfs puur materiële ‘feiten’, zoals de situering in tijd en ruimte van materiële deeltjes, zijn niet 

eenduidig bepaalbaar. 

“When it comes to atoms, language can only be used as poetry.” 

- Niels Bohr 

Zelfs al kun je een complex en dynamisch fenomeen strikt vatten in mathematische formules, dan nog kun je zijn gedrag 

geen seconde op voorhand voorspellen. 

Chaostheorie: materie organiseert zich voortdurend in vormen op een manier die geenszins in mechanistische termen 

kan worden verklaard. 

“Dat deel van de realiteit dat goed kan worden beschreven met wetten die becijferd 

kunnen worden, is extreem beperkt. […] 

 Alle grote theoretische vooruitgang is volgens mij voortgekomen uit de capaciteit 

van onderzoekers om ‘in de huid van de dingen te kruipen’, om zich in te leven in 

alle entiteiten in de externe wereld. Het is dit soort identificatie dat een objectief 

fenomeen transformeert in een concreet gedachte-experiment.” 

- René Thom 

Vroeger: wetenschap bestaat uit het leggen van droge logische verbanden tussen ‘objectief’ waarneembare feiten. 

Realiteit: wetenschap wordt gerealiseerd door een vermogen tot empathie, een soort resonerend invoelen met het 

fenomeen dat onderzocht wordt. 

Van in het begin was er binnen de wetenschap ook een andere tak. Bij sommige zorgde dit meer voor overtuiging dan 

enkel voor openheid van de geest: ideologie 

 Mechanistisch-materialistische tak – harde wetenschappen  

o Eenvoudige basisprincipes: wetten van mechanica  

o Concreet object: tastbare, zichtbare wereld  

o Ontzagwekkend in praktische toepasselijkheid: stoommachine, televisie, internet, atoombom 

Door de wetenschap verovert de mens de ruimte. Deze visie zorgt ervoor dat we kunnen horen en zien wat er in de 

wereld gebeurt, we kunnen hersenactiviteit zichtbaar maken, ons snel verplaatsen, microchirurgische ingrepen,… 

Vroeger moest God alles doen voor ons maar nu gebeurt het echt. Men liet met andere woorden achter zich wat we 

geloofden en bouwde voort op wat men wist.  

Het mechanistisch denken was vanaf de Verlichting nog het enige grote verhaal dat progressief was in de Westerse 

cultuur, nl. oerknal en evolutie → Wetenschappelijk discours heeft zijn eigen ontstaansmythe gecreëerd 

 Menselijke subjectiviteit onbelangrijk want valt te herleiden tot elementaire deeltjes die op elkaar inwerken  
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“De mens beseft het misschien niet, maar zijn menselijkheid doet er eigenlijk niet toe, ze is niets wezenlijks. 

[…] Kortom de hele dramatiek van zijn bestaan, valt uiteindelijk te herleiden tot elementaire deeltjes die 

volgens de wetmatigheden van de mechanica op elkaar inwerken.” 

Wetenschap was bij haar geboorte synoniem met openheid van geest, een manier van denken die alle dogma’s 

overboord gooide en alle overtuigingen in vraag stelde. Maar naarmate ze opgroeide, verwerd ze zelf tot ideologie, 

overtuiging en vooroordeel. Oorspronkelijk was ze een discours waarmee een minderheid een meerderheid trotseerde; 

nu werd ze zélf het discours van de meerderheid (= transformatie die elk discours ondergaat als ze dominant wordt). 

Het wetenschappelijke discours werd geschikt voor doelen die tegengesteld zijn aan zijn oorspronkelijke doelen. Het 

werd iets waarmee je de massa mee kon manipuleren, carrière mee kon maken, misleiden, anderen kleineren en 

stigmatiseren,… Kortom, het wetenschappelijk discours wordt het geprivilegieerde instrument van opportunisme, 

leugen, bedrog, manipulatie en macht.  

Hoe meer ideologie, hoe meer verlies van de kwaliteiten van waarheidsspreken.  

 Illustratie: 2005: replicatiecrisis academische wereld  

o Wetenschapsfraude aan het licht; zeldzaam en dus niet het grootste probleem 

- Gemanipuleerde scans  

- Archeologische artefacten vervalst  

- Klonen van embryo’s verzonnen 

- … 

o Groter probleem: mildere vormen van twijfelachtige onderzoekspraktijken 

- Daniele Fanelli (2009): systematisch onderzoek: 72% van onderzoekers was bereid om 

onderzoeksresultaten te verdraaien  

- Rekenfouten en andere fouten 

- Artikel van Nature: “Een tragedie van fouten” 

 

 Gebrek aan repliceerbaarheid  

o Resultaten van wetenschappelijke experimenten bleken niet stabiel 

o Mislukte replicaties: 

- Economisch onderzoek: 50%  

- Kankeronderzoek: 65%  

- Biomedisch onderzoek: 85%  

“Why most published research findings are false” 

- John Ioannides (artikel) 

Repliceerbaarheid: onderzoek kan door andere onderzoekers worden uitgevoerd waarbij ze gelijkaardige resultaten 

bekomen. 

Reproduceerbaarheid: verschillende onderzoekers die dezelfde dataset analyseren komen tot dezelfde resultaten. 

Convergente validiteit: overeenkomstige resultaten tussen twee verschillende testen, waarbij de beide testen ook 

pretenderen hetzelfde te meten. 

 Initiatieven  

o Publicatiedruk in vraag stellen  

o Gegevens publiek beschikbaar maken  

o Financiële belangen van onderzoek beter in kaart brengen 

 Onderzoek naar kwaliteit in 2021: 50% academici gaf toe bevindingen tendentieus voor te stellen, 

         volgens Fanelli is dit nog steeds een substantiële onderschatting 
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De replicatiecrisis wijst vooral op een fundamentele epistemologische crisis, een crisis is de manier waarop men tot 

kennis probeert te komen. 

 Onze invulling van objectiviteit is verkeerd: te veel focus op cijfers. Meetbaarheid speelt een hele grote rol 

waar de fouten gemaakt worden 

o Chemie en fysica < psychologie en geneeskunde (complexe en dynamische fenomenen, kunnen niet 

tot unidimensionele kenmerken worden herleid) 

o Studies naar cross-method agreement tonen hoe problematisch dergelijke metingen zijn 

- Hetzelfde ‘object’ meten met verschillende instrumenten en de resultaten vergelijken 

- Psychologie: zelden correlaties > .45 

vgl.: schrijnwerker die raam meet met 3 meetinstrumenten 

Problemen PCR-test liet ruimer publiek een besef krijgen van de onbetrouwbaarheid binnen de medische wereld. 

“Het meten van een ding is een grove handeling die op levende  

wezens slechts hoogst onvolkomen kan worden uitgevoerd.”  

- Goethe 

Test en meetprocedures met lage validiteit zijn problematisch op zich maar leiden er ook toe dat een onderzoeker 

verzaakt om zijn onderzoeksobject op een andere, minder gesofisticeerde manier te beschrijven. Men liet dus klassiek 

onderzoek vallen voor onderzoek dat er gewoon wetenschappelijk uitziet.  

De slechte kwaliteit zorgt voor heel wat vragen, ook over het blind-peerreview-systeem dat vaak gehanteerd wordt en 

gezien wordt als een garantie van kwaliteit. De experts zijn ‘blind’ m.b.t. de andere auteurs van de studie. In 

werkelijkheid weten ze meestal wel wie de studie heeft uitgevoerd. 

Uiteindelijk wordt zowel de Grote Wetenschap (de wetenschap die de openheid van geest bewaart en de Rede blijft 

volgen) als de kleine wetenschap (de wetenschap verwordt tot ideologie) terug geconfronteerd met datgene wat ze 

oorspronkelijk uit hun blikveld verdrongen hadden: de mens als subjectief en ethisch wezen.  

Grote wetenschap doet dat op een positieve manier door belang van die dimensie erkennen en in haar theorieën te 

verankeren. Ze startte als jonge, moedige wetenschap door de blik naar buiten te richten, naar de materiële wereld, en 

de feiten te registreren en er logische verbanden tussen te leggen. Het menselijk wezen verdween naar de achtergrond, 

tot men ontdekte dat de observerende mens een invloed heeft op de geobserveerde objecten. 

Subject van een totalitaire staat volgens Arendt: het subject dat het verschil niet meer kent tussen 

(pseudo)wetenschappelijke fictie en realiteit. 

HOOFDSTUK 2: WETENSCHAP EN HAAR PRAKTISCHE TOEPASSINGEN  

Positieve effecten van opkomst van wetenschap: mechanisering van landbouw (voorheen zware fysieke last, later 

minder), voeding veel makkelijker produceren, minder hongersnood, langere levensverwachting  

→ Vergemakkelijken 

 Wetenschap 

o Effect in het reële  

o Kennis 

o Geestelijke ontwikkeling 

 Mechanistische wetenschap 

o Wereld aanpassen aan de mens, bestaan comfortabel maken, lijden en zelfs dood uit de wereld 

helpen 

o Samenleving gemechaniseerd en geïndustrialiseerd ‘leven gemakkelijker’ 
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→ Keerzijde: verzwakking connectie met natuurlijke en sociale omgeving, kunstlicht verbrak ritmiek die zon  

     en maan hadden opgelegd, uurwerk trok menselijke geest los van cyclische natuurlijke processen etc. 

→ Psychologische impact zelden belangrijk geacht of opgemerkt maar ongetwijfeld immens 

 Variërende vormentaal → monotone, mechanistische ritmiek 

 Massamedia → direct menselijk contact met puur sociale functie neemt af 

o Uniformiseerde sociale uitwisselingen 

- Publieke ruimte steeds meer beheerst door steeds kleiner aantal stemmen die via 

massamedia de kamer veroverden 

- Sociale uitwisselingsvormen boeten in aan diversiteit en eigenheid 

 Mechanisering arbeidsproces → transformatie sociale structuren 

o Nieuwe samenlevingsvormen: cité  

- Gericht op massaproductie 

- Identificatiepunt: gezamenlijke loonarbeid  

- Verbrak sociale structuren die zorgden voor onderdrukking maar wel een referentiekader 

gaven (bv. grenzen voor lust en drift) 

  → Verwarring 

! Die angst speelt cruciale rol in massavorming en totalitarisme  

 Mechanisatie van wereld had rechtstreeks effect op zinverlening 

o Zin van arbeid minder direct voelbaar 

o Voorheen: werken om objecten te produceren om eigen lichaam en dat van mensen rondom hem te 

onderhouden 

o Nu: werken om objecten te produceren voor een ander 

 Verdwijnen ambachten 

o Directe band tussen consument - producent verbroken 

 Leidde niet tot minder werken 

o Keynes: door technologisering nog slechts 15u werken/week 

o Nu: meer arbeid dan voorheen want er werd zin- en nutteloos werk bij gecreëerd (beschreven door 

Graeber in Bullshit Jobs) 

o Onderzoek of mensen hun job zinloos vinden 

- 37% ja 

- 13% twijfelt 

 

Fenomeen: zinloos werk 

 Private bedrijven, beheerst door kapitalistisch streven en dictaat van winst dus minder zinloos arbeid (zou men 

denken) 

o Verwacht niet dat ze geld uitgeven aan arbeidskrachten die niks opbrengen 

o Hier woekert ook zinloos werk 

- Toeschrijven aan veranderde bedrijfscultuur 

 Bedrijfsleiders vallen of staan zelden nog juridisch/financieel samen met hun bedrijf 

 Kunnen zich permitteren om zinloze jobs te creëren (bv. vrienden een dienst 

bewijzen, ‘experts’ bedrijf imago geven: tegen dat het bedrijf ineenzakt zijn ze al 

elders CEO) 

o Oorzaak wildgroei administratieve en economische sector koppelen aan psychologische tendensen in 

onze maatschappij 

- Veel regels door wantrouwen 

- Van elke stap moet worden aangetoond dat hij juist is 

- Procedurele bepalingen van wie juridisch en financieel aansprakelijk is als iets fout gaat 
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 Hedendaagse regel- en controledrang een is krampachtige poging om groeiende 

angst in de maatschappij te bemeesteren 

→ Als menselijke verhoudingen getekend worden door wantrouwen → leven gecompliceerd en verliest energie aan 

creëren veiligheidsmechanismes → wantrouwen aanwakkeren en psychologisch uitputtend  

→ Bullshit jobs verbonden met de epidemie van burn-outs die de werkvloer teistert 

 Arbeid 

o Niet ondragelijk door de zwaarte 

o Ondragelijk door onvermogen om er zin & voldoening in te ervaren, werk als ‘act van creatie’ te 

ervaren 

→ Zet iemand voor een bureau en betaal hem een royaal loon voor elke 10 minuten op een knop te drukken, zal de job 

ondragelijk of goed zijn? 

o Paradox: afgunst naar degene die wel een zinvol beroep (bv. landbouwers) uitoefenen maar zinvolle 

beroepen die getroffen worden door ontslagrondes of enorm armzalig vergoed dat ze onder de 

armoedegrens terechtkomen of van subsidies moeten rondkomen  ervaren zinloze jobs (bv. 

administratieve jobs) nemen toe en worden steeds royaler verloond  

→  ‘Achterliggende’ onbewuste redenering: wie geluk heeft om zinvolle job te hebben moet niet nog eens willen dat hij 

ervoor goed betaald wordt →  dwaas om nog voor een zinvolle job te kiezen 

! Opkomst zinloze beroepen toont vooral dat echte probleem van de mensheid op het vlak van de menselijke 

verhoudingen ligt en niet zozeer de strijd van de natuurelementen of de zwaarte van de arbeid 

Eenvoudig gesteld: in maatschappij waarin menselijke verhoudingen voldoening geven, zal het leven dragelijk zijn, zelfs 

al beschikt ze over primitieve productiemiddelen. In maatschappij waar menselijke verhoudingen toxisch zijn, zal het 

leven lastig en ondraaglijk worden, hoe gevorderd ze op mechanisch-technologisch vlak ook moge zijn. 

Herhaling van voorgaande: wetenschap → vermogen via industrialisatie en mechanisatie wereld te veranderen →  

problemen (vooral op menselijke verhoudingen) en andere problemen die veroorzaakt worden doordat wetenschap 

niet altijd juist en betrouwbaar is 

 Kwaliteit wetenschap nergens problematischer dan in medische wetenschap (85% twijfelachtige besluiten) 

o Begrijpen waarom medicijnen in onderzoek veilig worden bevonden en in praktijk toch duizenden 

doden kunnen eisen of verregaande nevenwerkingen kunnen teweegbrengen 

- vb. softenonaffaire 

 Middel tegen zwangerschapsbraken 

 → Minstens 10.000 foetussen misvormd (onderontwikkelde/geen ledematen) 

 Dit middel bleef toch nog van 1963-1969 verkrijgbaar in apotheken 

 Verantwoording: wilden eerst helemaal zeker zijn van verband… 

- vb. DES (kunstmatig hormoon) 

 Zou miskramen voorkomen 

 Voorkwam geen miskraam, wel zware nevenverschijnselen die zich generaties ver 

manifesteerden 

o Vrouwen die het zelf ingenomen hadden: verhoogd risico op borstkanker 

o 1e generatie vrouwelijke nakomelingen: afwijkingen in 

baarmoederslijmvlies, zwangerschapsproblemen, vormafwijkingen in 

geslachtsorganen en verhoogd risico op baarmoederhals-, borst- en 

vaginakanker 

o 1e generatie mannelijke nakomelingen: knobbeltjes op teelballen 

o 2e generatie: afwijkingen aan urineleiders 
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- vb. 2019: opiaten (zware pijnstillers) 

- vb. paracetamol 

 Pas in 2021 ontdekt dat het kankerverwekkende stoffen bevat en dzt het schadelijk 

kan zijn voor foetussen 

 

Maar (neven)effecten toch uitgebreid getest voor ze op de markt komen? 

→ Fenomeen ‘gezondheid’ of ‘reactie op een medicijn’ is een complex en dynamisch fenomeen dat nooit in zijn 

totaliteit kan worden gemeten 

 Onderzoeker kan slechts beperkt aantal aspecten registreren en opvolgen in zijn onderzoek, de rest blijft 

grotendeels in het ongewisse 

 Onderzoek altijd over bepaalde periode loopt, neveneffecten na die periode kunnen niet worden ingeschat 

 Neveneffecten kunnen te subtiel zijn om onmiddellijk waar te nemen, maar op termijn toch ernstig 

 Voorspellen van effecten van medicijnen bemoeilijkt doordat psychologische factoren werkzaam zijn: placebo-

effect (positieve effecten louter omdat patiënt gelooft in effectiviteit ervan) en nocebo-effecten (behandeling 

negatieve effecten omdat patiënt gelooft dat ze schadelijk is) 

o 90% van de effecten van medische behandeling zijn aan psychologische factoren toe te schrijven 

(Wampold) 

- Als dit klopt zijn de meeste medische behandelingen eigenlijk vormen van psychotherapie 

- Cijfers niet als absolute waarheid nemen, maar wel erkennen dat invloed groot is 

 Zorgt ervoor dat effecten van medicijnen moeilijk voorspelbaar zijn en kunnen wijzigen als maatschappelijk 

discours omtrent dat medicijn verandert 

o Veranderende discours → veranderende verwachtingen → veranderende effecten 

- Medicijnen verliezen hun initiële werkzaamheid als ze een tijdje op de markt zijn  

 Nieuwe therapie roept vaak hoge verwachtingen op en zorgt voor sterk placebo-

effect 

 Enkel vanuit naïef mechanistisch denken kan men geloven dat men via 

experimenten de effecten van medische interventies objectief kan bepalen 

 Dramatische wetenschappelijke kwaliteit roept ook ethische vragen op 

 Plaatst experimenten van Verlichtingsmaatschappij in een nog schriller daglicht 

o Proefdieren stijgen voor foutief onderzoek 

→ Maatschappij is ernstig ziek door dergelijke absurditeit 

 Mechanistisch denken 

o Gaf mens vermogen om fysieke werkelijkheid te manipuleren maar in combinatie met zelfdestructiviteit 

bracht dit de mens in netelige situatie 

- Visbestanden in oceanen uitputten door vismethoden, volledig regenwoud rooien door 

machinerie → natuur waar hij eerst onlosmakelijk mee verbonden was kapotmaken 

- Relatie tussen wetenschap en doodsdrift 

 Agent Orange om bomen te ontbladeren → ziekte bij mensen (tumoren en kankers) en 

misvormingen bij kinderen 

o Probeerde leven comfortabeler te maken maar maakte ook gevaarlijker 

o Productiecapaciteiten, economische macht en psychologische macht in handen van steeds kleiner 

wordend aantal mensen 

o Verlichting had mens autonomie en vrijheid beloofd maar bracht meer afhankelijkheid en machteloosheid 

- Met machteloosheid groeide het wantrouwen tegenover mensen die wel macht hebben 

 Steeds minder mensen het gevoel dat politieke leiders hun stem vertegenwoordigen in 

publieke ruimte en belangen verdedigen in maatschappij 

- Mens viel uit sociale klassen die door politici vertegenwoordigd werden en bleef ontheemd (niet 

meer verbonden met maatschappij) achter 
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Dus Verlichting startte vanuit optimistisch streven van de mens om wereld te begrijpen en controleren maar leidde in 

meerdere opzichten tot het omgekeerde (nl. ervaring dat controle aan hem ontsnapte) 

→ Menselijk subject vond zichzelf terug in staat van eenzaamheid 

Dit noemt Hannah Arendt het geatomiseerde subject: subject waarin het elementaire bestanddeel van het totalitarisme 

herkend wordt 

HOOFDSTUK 3: DE KUNSTMATIGE MAATSCHAPPIJ 

Kernvraag: waar wil de mechanische ideologie naartoe met de maatschappij en met de wereld? 

 

Galilei: of de slinger nu een lange of een korte beweging maakt, tijd die hij er over doet is altijd precies gelijk 

 

Christiaan Huygens: verder onderzoek dat bewijst dat slingers veel complexer zijn dan de wetmatigheden van Galilei 

laat vermoeden, na een tijd bewogen verschillende slingers op dezelfde muur allemaal perfect gelijktijdig  

 Verklaring: “ze communiceren met elkaar”, ze kunnen slingerbeweging aanpassen o.i.v. omgeving  

 Galilei zijn hypothese duren slingerbewegingen niet precies even lang: ‘ruis’ door wind, luchtstroom etc. 

 In 2e helft van de 20e eeuw werd ontdekt dat deze ‘ruis’ verklaring niet klopte.  

o Alle schijnbare toevallige afwijkingen in de duur van de slingerbeweging vormen een uniek patroon 

voor elke slinger → kunnen worden beschreven met mathematische formules maar is toch 

onvoorspelbaar = deterministische onvoorspelbaarheid 

 Het gedrag van slingers reduceren tot de wetmatigheden van Galilei berooft hem dus van zijn ‘sociale’ 

kenmerk, eigenheid en creativiteit 

 

Galilei‘s slinger illustreert een universele wetmatigheid: logisch-rationele verklaringen van een natuurlijk fenomeen 

maken altijd abstractie van dat fenomeen  

 Theoretische modellen vatten nooit alles, ze laten een onverklaarde rest over  

o Het onverklaarde is geen ruis maar de essentie van het object, de levende component ervan  

o bv het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige producten: kunstmatig fenomeen is nooit identiek 

aan het natuurlijke → Verlies door artificiële productie niet altijd zichtbaar, wel cruciaal voor mens 

 

Digitalisering van de menselijke interacties 

 Het vervangen van ‘echte’, natuurlijke interacties tussen mensen door digitale 

o Door corona: telewerk, online les, sekscalls, doodstraf vanop afstand, … 

 Eerst leek dit noodzakelijk en positief: beschermd van het virus, tijdbesparend, verkleinen ecologische 

voetafdruk, … 

 Maar we bleken er psychologisch onder te lijden (burn-out, uitputting,..) → ‘digitale depressie’ ? 

 Subtiele menselijke interacties tijdens gesprek zijn niet aanwezig 

o Lichamelijke aspecten van conversaties vielen weg door digitalisering → cruciaal! 

o Baby’s leren enorm snel taal maar enkel via fysieke aanwezigheid, niet via audio-opnames etc. 

- Vroeg leren is onlosmakelijk verbonden met lichamelijke aanwezigheid van de ander  

- Synchronisatie van baby met de moeder voor en na geboorte: ervoor in de baarmoeder, 

soort symbiose met de moeder dat digitaal niet mogelijk zou zijn  

 Kind neemt lichaamstaal over, bootst van alles na = lichaamsgeheugen 

o Werking van organen etc. voorprogrammeren maar ook vatbaar maakt 

voor psychische aandoeningen = ‘snaarinstrument’ 

- Spanning van lichaamsvezels bepalen met welke sociale 

fenomenen men zal mee resoneren en de frequenties waar men 

in het leven gevoelig voor zal zijn = ‘gevoelige snaar raken’ 

= lichaam en dus ziel beroeren 
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- Stem kan ziek maken maar ook genezen! 

 Experiment Murphy Paul: ‘what babies learn before they are born’ 

o Huilen in tonen van moedertaal, harder zuigen bij eigen mama,…. 

o Subtiel-fysieke dimensie van talige uitwisselingen zijn in de volwassenheid nog steeds belangrijk en 

aanwezig  

- Spiegelen van gelaatsuitdrukkingen en lichaamshoudingen van de gesprekspartner 

(spiegelneuronen) 

 

Mensen die met elkaar spreken voelen elkaar aan door de kleinste wijzigingen in intonatie, lichaamshouding, 

gelaatsuitdrukking, enzovoort ∼ zwerm spreeuwen = 1 organisme 

 Dit fenomeen ondergaat een verarming als het wordt gedigitaliseerd 

 Digitale interacties: er zit altijd een bepaalde vertraging op, ze sluiten bepaalde registers uit, ze zijn selectief, 

dreiging dat verbinding wegvalt, … + gevoel dat we ander niet echt kunnen aanvoelen 

 

“Onze geest wordt er in digitale interacties toe misleid om te geloven dat we bij 

elkaar zijn, maar onze lichamen weten dat dit niet het geval is; wat er zo uitputtend 

is aan digitale gesprekken, is om voortdurend in de aanwezigheid te zijn van de 

ander zijn afwezigheid.” 

- Petriglieri 

 

Direct verband tussen digitalisering en depressie 

 Depressie is verbonden met de frustrerende ervaring van hulpeloosheid opgewekt door passiviteit en 

afwezigheid van een geliefde ander 

 Digitalisering ontmenselijkt een gesprek: verborgen, sluipende manier vs haarscherpe aftekening 

 

Waarom is digitalisering dan zo aantrekkelijk? 

 Onzekerheid en angst zijn minder sterk 

 Je houdt de ander letterlijk op afstand, maar nog steeds bereikbaar 

o Gevoel van controle: selectief dingen wel of net niet laten zien 

We voelen ons dus psychologisch veiliger en comfortabeler achter een digitale muur → prijs voor van verlies aan ziel 

 

De mechanisering van de wereld zorgt dat de mens het contact met zijn omgeving verliest en een geatomiseerd subject 

wordt. Dit herkent Hannah Arendt als het elementaire bestanddeel van de totalitaire staat. 

 

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

 

Mechanistische ideologie wilde de werkelijkheid aanpassen aan theoretische fictie, zou de natuur en de wereld 

optimaliseren 

 Genetisch gemanipuleerde dieren en planten, artificiële producten, maandstonden stoppen, foetussen in 

artificiële baarmoeder 

 

Als kinderen geboren worden door een artificiële baarmoeder zou de moederstem vervangen worden door een 

monotone herhaling van conditionerende boodschappen 

 Melodieuze echo's van de moederstem zullen niet meer terug te vinden zijn in het kinderlijk gehuil 

maar baby zal wel sociaal aangepast ter wereld komen 
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Instituten die zich bezig houden met maatschappij van toekomst gaat er van uit dat we naar Digikosmos evolueren  

 Een samenleving waarin het menselijk leven zich vooral online afspeelt 

 Milieubeweging stapt mee in deze trend: natuur redden door de mens ervan te isoleren 

o Stuk vlees eten, kachel aansteken etc. wordt dan een misdaad = ideale leven aan infuus 

 

Deze maatschappijvisie = transhumanisme: hedendaagse versie van mechanistische ideologie 

 Acht het noodzakelijk dat in de toekomst de geest en het lichaam zal versmelten met technologische 

apparatuur.  

 Strikt technologisch gecontroleerde internet of bodies: lichaam met microchips gemonitord via internet  

→ criminaliteit en ongewenste intimiteiten bestrijden + verzamelen biometrische gegevens: genetische 

correctie en preventieve geneeskunde 

 

In de toekomst, als de kennis compleet en de technologie perfect zal zijn, zal ze de mens-machine naar het paradijs 

brengen, maar voorlopig word je er vooral ziek en depressief van. 

 Gemak: tegen een prijs! → vergemakkelijking = chemicaliën = kankers en ziekten, plastic soep, nucleair afval 

 

 

Waarom laten we ons zo makkelijk verleiden door de mechanische ideologie?  

 Door de illusie dat men ongemakken van het leven kan wegnemen zonder zichzelf als mens in vraag te moeten 

stellen (vb. mechanistische geneeskunde) 

o Terwijl de praktische toepassingen van de mechanistische wetenschap het leven gemakkelijker 

maken, ontglipt de essentie van het leven steeds meer 

 

 De Verlichtingsmens klampte zich vast aan deze utopische vooruitzichten  

o Industrialisering beloofde het verdwijnen van de standen, klassen en lokale structuren en het 

verdwijnen van het geloof 

o In de plaats geloven we in een kunstmatig gecreëerd, mechanistisch-wetenschappelijk paradijs 

 

Hannah Arendt: sitering totalitarisitsche grondstroom?: een naïef geloof dat men vanuit een wetenschappelijke theorie 

een ideale mens en maatschappij kan voortbrengen 

 Voorbeelden: creëren zuivere supermens in het nazisme, Stalins idee van proletarische maatschappij, 

transhumanisme → Producten van gestoorde geesten maar dat is een misvatting 

o Plato had in zijn ideale staat eugenetica, dit is in de praktijk al met succes gedaan: een erfelijke 

bloedziekte in Cyprus is door het aborteren van foetussen hiermee zo goed als volledig van het eiland 

verdwenen 

 

 

Waarom zouden we de eugenetica NIET volgen? 

Eugenetica, als maatschappelijke strategie kan je verwerpen op puur menselijk-ethische gronden maar we moeten dit 

ook op rationele basis kunnen doen. Op rationeel vlak leidt eugenetica lokaal tot bestrijding van ongewenste 

karakteristieken, soms tot gewenste resultaten, maar globaal brengt ze meer nadelen dan voordelen. 

 

Hannah Arendt: totalitarisme is een logisch verlengstuk van de veralgemeende obsessie met wetenschap en het geloof 

in een artificieel gecreëerd paradijs. 

“Science has become an idol that will magically cure the evils of existence and 

transform the nature of man.” 
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HOOFDSTUK 4: HET (ON)MEETBARE UNIVERSUM 

Hoofdstuk 3: kritische bespiegelingen doel van mechanistische ideologie 

Hoofdstuk 4: methode om tot kennis te komen 

Mechanistische ideologie: universum = machine, mogelijk om onderdelen te meten, a.d.h.v. meten en cijfers 

→ Gevolgen voor maatschappelijk ideaalbeeld van ideologie: maatschappij idealiter geleidt door experts-technocraten 

die o.b.v. objectieve, cijfermatige informatie beslissingen nemen  

 werkelijke maatschappij o.b.v. verhalen (begin mythes en religie, dan politiek --- verhalen zijn irrationeel en 

subjectief van aard)  

Ideologie zeg: maatschappij o.b.v. verhalen → geen vaste rationele houding (+ Grote Verhalen: voordeel voor uitvinder, 

leidt uiteindelijk tot machtsmisbruik etc.) 

Maatschappij in het verleden: verhalen, subjectiviteit, irrationaliteit, schrijnend onterecht, absurde gruwel  

 Rationale maatschappij van de toekomst: cijfers, objectiviteit, rationaliteit, correctheid, minimaliseren lijden 

 

Goed voorbeeld maatschappij o.b.v. cijfers is coronacrisis (kritische analyse) 

 Window of opportunity → door onzekerheid en angst voor het virus nemen we beslissingen o.b.v. cijfers  

(bv nu: besmettingen, ziekenhuisopnames, doden voor maar in toekomst: mogelijk hoogtechnologische 

biochemische data die elk aspect van lichamelijk functioneren exact in kaart brengt) 

 Woorden  cijfers (deze zijn transparant en biedt mogelijkheid voor rationele beslissingen, tegengif tegen 

machtsmisbruik) 

 Ander voordeel cijfers: gelegenheid menselijk lijden minimaliseren d.m.v. preventieve geneeskunde  

 Josef Mandelbrot: kritiek over meten: meten is relatief en afhankelijk van subjectieve keuzes van de meter  

(bv meeteenheid) + interpretatie 

bv. subjectieve invloed op meten → Simpsons paradox = bepaalde conclusie trekken o.b.v. cijfermateriaal, maar 

wanneer cijfers anders gepresenteerd leidt het opnieuw tot een andere conclusie (zo kan met cijfers a.h.w. 

manipuleren op een manier die hun goed uitkomst) 

 

Cijfers 

 Psychologisch effect: quasi onweerstaanbare illusie van objectiviteit (mogelijk versterkt door grafieken etc.) 

→ hierdoor negeert met de relativiteit en meerduidigheid van cijfers (nl. dat cijfers gebruikt worden ter 

ondersteuning van een bepaalde ideologie) 

 

Replicatiecrisis en corona (∼ kritieken op mechanistische ideologie o.b.v. cijfers) 

 Fouten, slordigheid, geforceerde besluitvorming, fraude → coronacrisis = publiek vb. van replicatiecrisis  

 Cijfers: cruciale rol (hier eenvoudige fenomenen zoals bv besmettingen, ziekenhuisopnames en doden) 

 MAAR !! cijfers waren NIET objectief !! bv. corona PCR-test meet virus (zowel levend als dood) → invloed 

positieve testen 

 Schatting evolutie aantal besmettingen o.b.v. positieve tests is problematisch (geen correctie voor afgenomen 

tests = niet positiviteitsratio, wel absolute aantal positieve tests) 

→ Bernard Rentier: heranalyse en correctie voor aantal afgenomen test → aantal besmettingen 20-70x lager 

dan weergegeven in media 

 Cijfers ziekenhuisopname → elke patiënt die bij opname positief testte = COVID-19-patiënt, ongeacht of die 

zich aanmeldde met COVID-symptomen of bv gebroken been  

→ Schotland correctie hiervoor → 13% van het oorspronkelijk aantal COVID-patiënten bleef over 
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 Kunstmatige verhoging doden en covid opnames door ziekenhuizen voor financiële optimalisatie (opmerkelijk: 

enkel tijdens crisis ontkennen dat ze dit deden) 

→ zo gezondheidssector plots heilig, ervoor geklaag over economische logica 

 Corona-doden→ geen rekening of dood kwam door corona of iets anders (ongeveer 95% had ook andere 

gezondheidsproblemen)  

o Wanneer correctie hiervoor – nog 6% overblijven (VS)  

o Bijkomend: hoge leeftijd coronaslachtoffers (in België in eerste golf: 83 jaar) 

Coronacijfers: niet objectief, geconstrueerd o.b.v. subjectieve afspraken en aannames (mogelijk verschil van 15-20 qua 

factor) + in ‘woud van subjectiviteit’ volgt iedereen (on)bewust de eigen vooroordelen en kiest men meestal voor cijfers 

die eigen subjectieve overtuiging bevestigen 

 

Cijfers dominant in coronaverhaal 

 Gevaar van virus (sterk) overschat o.b.v. epidemiologisch model van Imperial College Londen → voorspelde  

40 miljoen doden tegen eind mei 2020 indien geen verregaande maatregelen 

→ MAAR model o.b.v. verkeerde assumpties + overschatting gevaar virus 

vb. Zweden (geen lockdown, 6.000 i.p.v. voorspelde 80.000 doden) 

 O.b.v. dit verwachten publiek verhaal en maatregelen bijsturen → niet gedaan, bleef op zelfde manier 

handelen 

Bepaalde validiteit basiscijfers in coronacrisis heeft directe consequenties voor andere epidemiologische statistieken  

(bv infection fatality rate, case fatality rate, mortaliteit, positiviteitsratio, reproductiegetal) 

Het epidemiologisch-statistisch discours klinkt gesofisticeerd en oogt indrukwekkend met zijn acroniemen, 

berekeningen tot 4 cijfers na de komma en mathematische modellering van het beloop van de pandemie, maar het is 

vooral een indrukwekkende demonstratie van schijnexactheid en pseudo-objectiviteit. 

 

Cijfers misschien twijfelachtig, maar gevaar virus en zinvolheid maatregelen toch wel echt? vb. IC bedden: inderdaad 

tekort, maar hoe interpreteren? 

 I.p.v. als indicator gevaar corona, is dit eerder gevolg van combinatie van 2 tendensen tijdens laatste decennia: 

o Sterke stijging van het segment van bevolking dat gevoelig is voor het ontwikkelen van ernstige 

symptomen bij virale longaandoeningen (vooral door toename van obesitas en diabetes) 

o Stelselmatige afbouw van het aantal IC-bedden 

 Ook overbelasting IC tijdens bv. grieptijden etc. (dus jaren voor corona) 

 Conclusie = mogelijk last ziekenhuis tgv corona, of door slecht beleid, lage algemene gezondheid, gevolg 

maatregelen etc. 

→ Afhankelijk van interpretatie verschillend beleid voeren 

 Wel geen extra bedden bij gecreëerd ondanks klachten → dit doordat individuen en maatschappij ziektewinst 

haalt uit de psychische symptomen 

Corona long symptoom – wat verschil met griep? Geen significant verschil tussen beide (maar hier niet echt van uit 

gaan want replicatiecrisis etc.) + grote waarschijnlijk ernstige gevolgen door getuigenissen 

Derde factor bewijs corona: oversterfte – nagaan meer sterfte tijdens corona dan er voor → dit ook op verschillende 

manieren berekenen o.b.v. referentieperiode + interpreteren na bepalen cijfers 

 Oversterfte = gevolg corona, MAAR ook mogelijk gevolg van maatregelen of mortaliteit van behandeling 

 Dit is ongemakkelijke waarheid → nl. dat wij zelf onheil over ons hebben uitgeroepen, d.m.v. angst hebben wij 

reële gevaren gemaakt 

→ bv. isoleren ouderen, invasieve beademingsmethoden, vaccinatiecampagnes etc. 
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 Kritiek vaccinaties = beperkt onderzocht en effecten minder lang en grondig bestudeert dan andere vaccins 

→ zelfde verhaal qua cijfers = selectie van degene die een positief beeld schetsen van vaccin (vb. studie geen 

verschil landen hoge en lage vaccinatiegraad, toename miskraam gevaccineerde vrouwen etc.  

LET WEL: mogelijk geven deze studies geen juist beeld!! Cfr. replicatiecrisis) 

Verhalen maken de cijfers 

Nevenschade maatregelen – een cruciale factor, maar buiten beschouwing gelaten door cijfermatige benadering 

 Geen cijfers over slachtoffers door uitgestelde behandeling, zelfmoord, vaccinatie, toegenomen honger, 

ontwrichting economie etc. 

→ Opmerkelijk: wetenschappelijke artikels en persmededeling wezen op deze risico’s 

 Oxfam, WHO en VN waarschuwden in begin van eerste lockdown dat aantal hongersnoden in 

derdewereldlanden tgv lockdown waarschijnlijk hoger zou zijn dan het virus in het slechtste scenario zou 

kunnen maken als er helemaal geen maatregelen werden genomen 

 Geen enkel mathematisch model dat naast slachtoffers door virus ook slachtoffers door maatregelen 

representeerde → Antwoord op vraag waarom dit zo was: buiten expertise → Wijst op psychische blindheid ! 

(vernauwing aandachtveld = gevolg maatschappelijke psychologische processen van massavorming) 

 Ook weinig aandacht effectiviteit maatregelen – nl. interpretatie cijfers niet evident – vb. Zweden (o.b.v. 

interpretatie andere conclusie qua effectiviteit: Zweden vgl. met België en Nederland: strikte maatregelen zijn 

zinloos want Zweden 2x minder slachtoffers – Zweden vgl. met Finland en Noorwegen: strikte maatregelen wel 

zinvol want Zweden meer slachtoffers dan buurlanden) 

 Interpretatie van cijfers vaak in voordeel van media (toeschrijven interne/externe factoren wanneer wel/niet 

lukken en volgen maatregelen) 

→ Hoe het ook uitdraait, binnen het dominante verhaal heeft het dominante verhaal altijd gelijk 

 Verschillende analyses (door experts vs dominante narratief) qua maatregelen (niet werken = experts vs wel 

werken = dominant narratief) 

 Deze tegenstrijdigheid niet enkel in dominante discours, maar ook in wetenschap zelf  

→ cfr Heisenberg: onzekerheidsprincipe: “Het is geen kwestie dat we nu nog niet zeker zijn, het punt is dat we 

nooit zeker kunnen zijn.” 

 Wanneer geen zekerheid in cijfers – blijven doorverzamelen – niet komen tot essentie (nl. open debat over 

verschillende subjectieve en ideologische kaders van waaruit we cijfers interpreteren) 

o Reden waarom cijfers niet tot rust komen in maatschappij = onuitgesproken spanningen, angsten, 

meningsverschillen qua ideologisch niveau → zorgt voor polarisatie in maatschappij  

 Soort vragen die we ons moeten stellen: bekijken we mens als biochemische machine die technologisch 

gemonitord en farmaceutisch bijgestuurd moet worden of als wezen dat in mystieke resonantie met de Ander 

en met de eeuwige vormentaak van de natuur zijn bestemming vindt? 

 

Iedereen kan dus cijfers selecteren die aansluiten bij vooroordelen en interpreteren op manier die past bij subjectieve 

ideologie 

 Illusie dat cijfers feiten representeren 

 Wij reageren niet op cijfers, maar op de verhalen die errond geconstrueerd worden (verhalen gemaakt door 

mensen die het goede EN het slechte voorhebben) → zo ook ideologieën die als enige oplossing een 

technocratisch totalitaire systemen zien  

 Subjectiviteit niet enkel aanwezig in media etc., ook bij onderzoek: vb. allegiance effect (effect van loyaliteit 

van onderzoeker aan bepaalde theorie) (ook aanwezig in experimenteel onderzoek) 

 Effect manifesteert zich grotendeels onbewust 

 Reden subjectiviteit insluipen = door de keuzes in onderzoeksproces 
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Fanatieke geloof objectieve cijfers = ongegrond en gevaarlijk → Er ontstaat wederzijdse versterking van subjectieve 

vooroordelen en cijfers (vb. angstige maatschappij kiest cijfers die angst bevestigen, deze wekken meer angst op) 

Gevolgen: 

 Economisch: recessie en faillissement 

 Sociaal: blijvende aantasting (fysieke) band tussen mensen 

 Psychologisch: nog meer angst en depressie 

 Lichamelijk: nasleep van psychologische en sociale stresstoestand, collaps immuniteit en fysieke gezondheid 

 Politiek: opkomst totalitaire staat  

Dus mechanistische ideologie wilt technocratische maatschappij o.b.v. ‘objectieve’, cijfermatige informatie en 

subjectieve voorkeuren en misbruik van macht uitgeschakeld, maar naïef geloof in objectiviteit van cijfers leidt tot 

exacte omgekeerde – nefaste gevolgen zoals vergaande maatregelen, stigmatisering alternatieve stemmen, 

zelfcensuur, vrijheid van meningsuiting ingepekt, zelfbeschikkingsrecht weg door vaccinatie, sociale exclusie en 

segregatie 

Coronadiscours: kenmerken die ook terugkwamen in totalitaire regimes (cijfers en statistieken, vervaging grens feit en 

fictie, misleiding en manipulatie) → vlucht in schijnzekerheid volgt logisch uit psychisch onvermogen om met 

onzekerheid en risico’s om te gaan (dit bouwt al enkele eeuwen op in de maatschappij) 

HOOFDSTUK 5: HET VERLANGEN NAAR EEN MEESTER 

Hoofdstuk 1: hoe wetenschap kantelde van openheid van geest naar dogma en overtuiging 

Hoofdstuk 2: hoe de praktische toepassingen hiervan de mensen isoleren van elkaar en van de natuur 

Hoofdstuk 3: hoe haar utopisch streven naar een artificieel en rationeel controleerbaar universum gelijkstaat aan de  

                        destructie van de kern van het leven  

Hoofdstuk 4: hoe haar geloof in objectiviteit en meetbaarheid van de wereld tot absurde willekeur en subjectiviteit leidt  

Hoofdstuk 5: de lotgevallen van andere grote ambities van wetenschap: mens bevrijden van zijn angsten en  

                        onzekerheden en van morele geboden en verboden 

 

Religieuze discours: 

 Verduisterde menselijke ziel met irrationele angst voor hel en verdoemenis 

 Stelde lijden en ziekte voor als straf van God 

 Beschouwde aftakeling van het lichaam als iets dat men moest aanvaarden 

 Verzuurde vleselijk genot met het stigma van zonde 

 Versmachtte het samenleven met stuurse geboden en verboden 

 

17e eeuw:  

 Mens richtte blik naar buiten 

 Angst die religieuze discours inboezemde, werd ongegrond verklaard 

o Mens onderzocht wereld om hem heen, bestudeerde het menselijk lichaam en de oorzaken van 

ziekte en lijden 

o Menselijke conditie moest niet aanvaard worden, ze moest verbeterd worden 

o Energiek optimisme overheerste 

 Censuur van alles wat in strijd was met religieuze discours verdween 

o Vrije meningsuiting, algemeen toegankelijk onderwijs, juridische bijstand, liefde ontdaan van plicht 

tot trouwen en kinderen krijgen, seksualiteit in ere hersteld, verbanning naar oord van zonde en 

bederf ongedaan gemaakt 

 

MAAR: proces keerde in tegendeel → idealisering menselijk verstand = intensifiëren voor angst van ziekte en lijden + 

intermenselijke verhoudingen meer getekend door onzekerheid en verwarring 
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 Geboden en verboden – NU: wirwar aan regels en hyperstrenge moraal  

 Kennis mechanistische aspecten van menselijke lichaam nam toe + geld aan gezondheidszorg maar angst voor 

ziekte verdween NIET  

o Eindeloze stroom van mediaberichten die illustreren hoezeer het leven van de 21e eeuw beheerst 

wordt door angst voor lichamelijke tegenspoed  

▪ Nu lijden en risico’s veel minder verdragen → Verzekeringsdriften als bewijs 

• Krampachtig risico’s vermijden heeft gevolgen → Medische ingrepen om lijden weg 

te nemen worden bron van ellende  

o Psychofarmaca, pijnstillers en farmaceutische producten → Verslaafden en 

doden 

o Screening op kanker en anderen → Zelf schadelijk (+ schadelijke ingrepen) 

o Preventieve geneeskunde maakt leven steriel en onmenselijk  

“Het krampachtig proberen te vermijden van elk gevaar is, paradoxaal 

genoeg, zelf zeer gevaarlijk geworden.” 

Ook vrijheden en rechten van individu aangetast door ‘hardnekkige controle’  

 ‘War on terror’→ Zware aantasting van privacy van bevolking 

o Toenemend streven om ‘gevaarlijke elementen’ in maatschappij te controleren en isoleren 

o Verlichting leidde tot “le grand renfermement” (°Foucault)→ Steeds meer gevaarlijke groepen opsluiten 

▪ 19e eeuw: enkel criminelen, prostituees, psychiatrische patiënten  21e: alles en iedereen → Mens en 

dier zijn te gevaarlijk voor elkaar om los te laten lopen 

 

Stijging angst en onzekerheid → Psychologische fenomenen: narcisme en ‘regeldrang’ 

NARCISME 

 Menselijke onzekerheid en narcisme: animisme + transitivisme 

o Menselijke communicatie is verzadigd met onduidelijkheden, twijfel en misverstanden 

▪ Oorzaak: betekenis van symbolen van mensentaal is afhankelijk van context 

• Woord krijgt betekenis door ander woord en die op zijn beurt ook… 

• Taal als rationeel systeem heeft een intrinsiek, onophefbaar tekort 

▪ Gevolg:  

• Boodschap naar anderen nooit eenduidig overbrengen en nooit definitieve betekenis  

• Mens kent ook eigen boodschap niet: hij weet nooit wat hij precies wilt zeggen 

o Grootste onderscheid mens en dier: groter kennis en weten  maar mensen itt dieren constant gekweld door 

tekort aan weten  

▪ Centrale vragen in mensenleven die betrekking hebben op zijn positie in verlangen van Ander, krijgen 

nooit definitief antwoord (niet zo bij dieren) 

▪ Zelfs bij baby’s al vragend gelaat zien: hier al onzekerheid omtrent boodschap van moeder 

 

Herkenning van ‘zelf’ in spiegel: vreugde en lustvol, maar waarom? 

 Mens lijdt aan voortdurende spanning tgv eeuwige ongrijpbaarheid van symbolenwereld (wat wilt mama van mij?) → Valt 

weg als hij zichzelf in spiegel ziet én dit met enthousiasme door mama wordt aangewezen  

o Beeld zegt: wie ben ik en wie moet ik zijn om het object van het verlangen van de moeder te zijn  

▪ Beeld = antwoord dat taal niet kan bieden 

▪ Beeld: gevoel van ‘tekortloosheid’ opwekken → Ik ben ‘hét’ voor de ander 

• Archetype van narcistische ervaring 

• Strijd met elk ander waar aandacht van moeder naar uitgaat: ‘er kan maar 1 object van de 

moeder zijn’ 
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Hoe meer mens ervoor kiest om onzekerheid via identificatie met spiegelbeeld te bemeesteren,  

hoe meer hij anderen moet overtreffen, hoe meer hij inboet aan menselijkheid 

 Ontmenselijking versterkt doordat identificatie met eigen spiegelbeeld inlevingsvermogen doet afnemen 

o Herkenning = visueel totaalbeeld van lichaam → Grens trekken rond eigen lichaam 

▪ Noodzakelijk voor stabiele Ego structuur maar overmatig narcisme → grens tussen subject en Ander zo 

dik dat subject mentaal opgesloten raakt in dat zelfbeeld 

• Visuele zelfbeeld trekt psychische energie en aandacht zodat beeld van ‘ander’ niet meer 

oplicht in mentale ervaring = niet meer inleven in anderen en wereld  

• → (Excessief) narcisme gaat ten koste van het inlevingsvermogen 

o Isoleert en vereenzaamt een subject  

• Overmatige investering in spiegelbeeld = overcompensatie voor onzekerheid die menselijke 

taal opwekt → Schijnoplossing 

o Alle energie in mens geabsorbeerd door uiterlijk omhulsel en zuigt energie weg uit 

binnenkant van systeem (‘leeg voelen’) → Zelfdestructie 

 

o Naast toename angst en onzekerheid, ook toename narcisme (meer aandacht uiterlijk ideaalbeeld) 

▪ Plastische chirurgie, steroïden en proteïnecocktails, selfies, ideale huizen en tuinen, reclame met 

ideaalbeelden van auto’s, kapsels, kledij etc. 

 

= Steeds meer inzetten op imaginaire schijnoplossingen om de onophefbare onzekerheden op het vlak van intermenselijke 

verhoudingen toch trachten op te heffen 

MAAR sterke toename psychologische fenomenen die aan excessieve investering in uiterlijke ideaalbeeld verbonden zijn: 

eenzaamheid, innerlijke leegte en gevoel van uitputtende competitie met anderen 

= Ratrace van hedendaagse maatschappij  

 

REGELDRANG  

Maatschappelijk fenomeen gekoppeld aan stijging van angst en onzekerheid → REGULITIS (= enorme toename van aantal regels)  

 Kind: moment dat woorden betekenis krijgen, wordt verhouding met Ander naar ander niveau gebracht  

→ Alles proberen begrijpen wat ander zegt om zijn verlangen kenbaar te maken → Wilt regels kennen die het moet 

volgen om graag gezien te worden 

 

Regeldrang: hoe goed regel bepaald wordt, hij is nog altijd té onduidelijk en er is een behoefte aan bijkomende bepalingen van regels 

 

 3.5 jaar: waarom-fase 

o Ouder is alwetende meester, hij moét alles weten 

o Als ouder niet kan bepalen wat hij wil, weet het kind ook niet wat het moet doen om binnen verlangens van 

ouder te vallen → Confrontatie met menselijke oeronzekerheid en overvallen door menselijke oerangst, nl. 

achtergelaten worden door Ander omdat het niet graag gezien wordt 

o Hoe meer proberen regels eenduidig te krijgen = meer verliezen in complexe betekenisverleningen  

 

Ook in maatschappij:  

 Eindeloze woeker aan regels: door overheid of op aanvraag van bevolking (vraag naar hyperstrenge moraal) 

 Krampachtige poging om angst en onzekerheid in menselijke verhoudingen in te dijken 

 21e eeuw:  nieuwe, strengere, irrationele, meer wispelturigere en hypocrietere moraal 

o Opkomst ‘woke cultuur’: alert op mogelijke maatschappelijke misstanden 
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o Impliciete en expliciete regelgeving van maatschappij: elk detail van menselijke uitwisseling delicaat maken 

(#metoo, regels rond duur van oogcontact, BLM, milieumisdaden)  

▪ Klimaatbeweging: vergleden naar tegendeel  

• Merkwaardig mild voor energieverbruik door internet, bitcoins, ontginnen ertsen voor 

batterijen van elektrische auto’s, ... 

• Milieubeweging was oorspronkelijk dissidente stem maar met de wending naar 

ecomodernisme heeft ze zich ingevoerd in de dominante, mechanistische ideologie 

 

 Regeldrang is ook zichtbaar in publieke ruimte: kruispunten, rokersruimten, ticketje voor wc, parkeervakken 

o Corona: pijlen van looprichtingen, mondmasker borden, plastiek schermen, ‘zit’ stippen 

▪ Regels zijn afhankelijk van omgeving en tijd 

▪ Bijhouden ervan meer en meer onmogelijk en verwarrend 

 

 Problemen die door Nieuwe Moraal aan kaak gesteld worden, zijn legitiem maar de voorgestelde oplossingen zijn daarom 

niet legitiem 

o Oplossingen vaak excessief, inconsistent en contraproductief  

 Repressieve aard van nieuwe moraal zorgt voor verheftigde terugkeer van het verdrongene (∼ Freud)  

 

Nieuwe moraal ook steeds agressiever afgedwongen door overheid en bevolking zelf 

 Minder draagvlak voor persoonlijke meningsuiting, persvrijheid, artistieke vrijheid en zelfbeschikkingsrecht 

o 613 geboden en verboden van joodse regelgeving (halacha): enorm veel maar ook vaak niet logisch 

▪ Misjpatiem: logisch te begrijpen  Choekiem: niet logisch te begrijpen 

▪ Primitieve stammen vaak naïef romantische visie maar is niet zo 

▪ Religieuze, primitieve en moderne regelsystemen vergelijken: 

• Religieuze en primitieve: categoriek, duidelijk, stabiel  

• Moderne: veranderen snel en onvoorspelbaar 

▪ Staatkundig vlak: regeldrang rukte op via meer bureaucratische bestuursvormen met steeds 

complexere en meer absurder wordende regelgeving  

• Kolonialisme → imperialisme → ruwe bende-totalitarisme → technocratisch totalitarisme  

 Toename regulering te zien aan toename van aantal administratieve jobs en taken tout court (20% → 80%) 

Regeldrang draagt bij aan psychische problemen van onze tijd 

 Tegenstrijdigheid en onduidelijkheid van regels → Neurotisch-hond-van-Pavlov-effect 

o Neemt voldoening, spontaniteit en vreugde weg uit het leven 

▪ Minder ruimte voor subjectieve keuzes en vrijheid 

▪ Zonder momenten van menselijke ontmoeting verschrompelt het sociale weefsel  

→ Maatschappij uiteindelijk losse verzameling geatomiseerde individuen 

 Verstikkende van overmaat aan regels is meest opvallend als ze wegvallen 

o Je merkt niet dat je erdoor belast word, maar als het wegvalt = zalige rust 

 

Overreglementering is opgerukt en gaat invloed uitoefenen zonder dat we het beseffen 

 Hoe meer regels en hoe scheper, hoe minder ruimte voor onze existentie als subject 

o Vicieuze cirkel: onbehangen en frustratie van sociale ruimte indijken → meer regels, protocollen en procedures 

→ meer onbehagen en frustratie → nog meer regels → … 

▪ Weefsel van meer regels steeds dichter en wij steeds minder zuurstof 

▪ Als tendens naar hypergereguleerde samenleving doorzet, dan exponentiele stijging 

zelfmoordpogingen 

 

Regeldrang in bureaucratische bestuurssysteem probeert sociale interacties rationeel en logisch te maken door ze vast te zetten in 

vaste normen 
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 Ideale bureaucraat = computer: strikt houden aan logica van zijn systeem zonder afleiding van mensen die hij helpt 

o = Machinale Ander die geenszins gevoelig is voor eigenheid van mensen, machinale ander met glasharde logica 

o Computer als ideale totalitaire leider?  

 

Narcisme en regeldrang 

 Schijnoplossingen voor onzekerheid en angst die taal in menselijke verhoudingen introduceert 

o Gevolg: sociaal isolement en zelfdestructie 

o Maar er bestaan ook echte oplossingen: 

 

‘Waarom fase’ 

 Resultaat: als kind blijft ‘waarom’ vragen, dan moet ouder beperktheid van kennis toegeven → Einde aan veronderstelling 

dat ouders alwetend en almachtig zijn = 2de grote revolutie in psychologische ontwikkeling 

o Besef dat grote meesters betekenis van woorden niet helemaal kennen en onzekerheid niet opgeheven kan 

worden →  2 mogelijke reacties: angst of creativiteit  

▪ Angst: kind zal zich vastklampen aan narcisme en regeldrang 

▪ Creatief: als niemand het weet, dan eigen invulling aan geven → Kind kan zich emanciperen van 

discours van ouders en op creatieve manier eigenheid en persoonlijkheid realiseren  

• Kind zelf maar ook ouders rol: bevestigen, ondersteunen in creëren van een ‘zelf’ en keuzes 

maken OF ‘alwetendheid’ status behouden en keuzes voor kind blijven maken 

 

 

▪ Dit besef zorgt ook voor periode naar verlangen naar verhalen die kind basis geven voor zijn identiteit 

en hoe ze zich moeten gedragen (in onze familie is men … en …) → Losse richtlijnen die trouw maar 

flexibel gevolgd worden, verlossen hem van woekerende regeldrang 

• Logisch rationeel nadenken, creatie van eigenheid = echte oplossing voor onzekerheid  

→ Verbind mens met Ander en leidt tot resonantie  

met de (liefdes)objecten i.p.v. psychische geïsoleerdheid en (zelf)destructie  

Vragen:  

Hoe komt het dat de verlichtingstraditie tot meer angst en onzekerheid leidde en tot hyperstrenge moraal? Ze wouden toch net het 

tegenovergestelde? 

 Verlichtingstraditie, ideologie van Rede was hardnekkige poging om leven in logica en theorieën te wringen 

o Symboliek, mystiek, fictie en poëzie op tweede plaats → Alle taalvormen dus die de mogelijkheid in zich dragen 

om op de onzekerheid van het leven met creatie en eigenheid te reageren en woorden te vinden die resoneren 

met het Andere 

o Onzekerheid verzuurde tot angst met als ‘enige oplossing’ psychologische middelen zoals narcisme en 

regeldiscours → Hoe meer oplossen met regels, hoe meer op het falen ervan botsen 

o Mens wendt zich tot tegenovergestelde van wat hij in zijn vrijheidsdrang nastreefde: absolute meester, totalitaire 

leider  

▪ Prangende nood van bevolking aan autoritaire instantie die richting geeft, de last van de vrijheid en 

onzekerheid ervan wegneemt → Doet overheid ook: beetje bij beetje vrijheid inperken en keuzes in 

jouw plaats maken 

▪ De positie van totalitaire leider is ultiem onmogelijk, omdat ook hij aan de structuur van taal 

onderworpen is → Enkel doen alsof hij laatste woord heeft 

• Vervalt in fouten, inconsistenties en leugens en bedrog 

 

Het streven naar transparantie en hypercorrectheid kantelt naar tegenovergestelde, nl. schijn en bedrieglijkheid 

De rationalistische benadering van het leven leidde zo tot een onvermogen om angst en onzekerheid op een vruchtbare manier te 

hanteren. Narcisme en regeldrang intensifieerden het probleem waarvoor ze een oplossing leken te zijn. 
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Resultaat: psychologisch uitgeputte bevolking die hunkert naar absolute meester, conform aan het dominante mens- en 

wereldbeeld, in de mechanistische ideologie. De ideologie die het probleem veroorzaakt heeft. De ideologie ook die met haar 

manipulaties van de materie de geesten verleidt en die met cijfers en statistieken de feiten aan haar kant lijkt te hebben. 

Het is die toestand van de bevolking (angstig, sociaal geatomiseerd en smachtend naar richting en autoriteit) die de perfecte 

voedingsbodem is voor het oprijzen van een specifieke sociale groep die zich doorheen de traditie van de Verlichting steeds 

krachtiger manifesteerde en die de psychologisch-maatschappelijke basis is van de totalitaire staat: de massa. 

DEEL II: MASSAVORMING EN TOTALITARISME 

Verlichting → wetenschap → mechanisatie → industrialisatie → technologie → disconnectie mens en omgeving → 

massavorming → totalitarisme 

HOOFDSTUK 6: DE OPKOMST VAN DE MASSA 

Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn zelf verschuldigde 

onmondigheid. Onmondigheid is het onvermogen zich van het eigen verstand 

te bedienen zonder leiding van een ander te volgen. […] Durf denken! 

 Als slogan van verlichting (Immanuel Kant) 

MAAR verlichtingstraditie leidde tot het tegenovergestelde 

 Wetenschappelijke verhalen werden zonder kritische reflectie gevolgd, tot in zelfdestructie 

 Rassentheorie in Duitsland met verraad tot gevolg → industriële vernietiging van ‘minderwaardige rassen’ 

 Historisch-materialistisch proces in Rusland → maatschappij zonder privébezit, proletariaat aan macht 

 Zuivering: eerst via logica, erna viel iedereen ten prooi → naar Goelags gedeporteerd  

 

 Nazisme en stalinisme → volledig nieuwe staatsvorm: totalitarisme 

o Onderscheid met democratie: eenpartijstructuur en minachting voor democratische basisprincipes 

(bv. vrije meningsuiting en zelfbeschikkingsrecht) 

o Verschil met dictatuur: structuur (interne organisatie) en dynamiek (procesmatig verloop) 

o Hannah Arendt: essentie van verschil op psychologisch vlak:  

▪ Dictatuur: inboezemen van angst voor fysiek geweld 

▪ Totalitaire staat: gegrond in maatschappelijk-psychologisch proces van massavorming 

 

Kenmerken getotalitariseerde bevolking: 

 Bereidheid van de mensen om hun persoonlijke belangen blind op te offeren voor het collectief 

 Radicale intolerantie t.a.v. dissidente stemmen 

 Paranoïde verklikkersmentaliteit (zo reikt staat tot hartje privéleven) 

 De vatbaarheid voor propaganda en (pseudowetenschappelijke) indoctrinatie 

 Blind volgen van een logica die over alle ethische grenzen heen gaat  (maakt totalitarisme incompatibel met  

religie) 

 Teloorgang van diversiteit en creativiteit (vijand van totalitarmisme: kunst en cultuur) 

 Zelfdestructief waardoor deze totalitaire systemen zichzelf altijd opheffen 
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Verschillende voortekens dat er nieuw soort (technocratisch) totalitarisme aan het oprijzen is: 

 Enorme toename van intrusieve acties door veiligheidsdiensten tijdens de laatste 2 jaar 

 Algemene opmars surveillancemaatschappij 

 Meer druk op recht op privacy 

 Toenemende verklikkersmentaliteit in laatste decennium 

 Censurering en sanctionering van alternatieve stemmen tijdens laatste decennia 

 Afkalven van draagvlak voor democratische basisprincipes: QR codes, experimenteel vaccinatieprogramma  

Waar Hannah Arendt in 1951 voor vreesde komt heel dichtbij; opkomst nieuw totalitair systeem geleid door droge 

bureaucraten en technocraten i.p.v. door bendeleiders (bv. Stalin en Hitler). 

 

Massa: verregaande uniformisering van individuen (veel verschillende soorten en eeuwenoud) 

 Ze worden gelijk aan elkaar, denken samen en zelfde ideaalbeelden delen 

 Gustave Le Bon: Psychologie des foules 

 Individuele ziel wordt in massa volledig overgenomen door de groepsziel  

▪ = Verlies rationele denkvermogen en kritische afstandname 

▪ Vanaf 19de eeuw gestaag op gang komen 

• Vroeger kortstondig en onderdrukt  

• Nu duurzamer en meer impact op beleid 

▪ Nazisme, stalinisme, assisenjury’s (goede boodschap weinig effect) 

 

Massavorming?: logisch gevolg van rationalisering en mechanisering van wereld  

 Individuen in toestand van ‘sociale geatomiseerdheid’ 

 = Complex en dynamisch fenomeen zoals gas dat opgewarmd wordt: 

 Eerst: hitte in individuele watermoleculen zonder ze bewegen  

 Dan: lokaal, klein bewegende patronen die snel verdwijnen 

 Dan: steeds grotere en duurzame patronen 

 Ten slotte: patronen die grootste deel van water permanent in beweging zetten 

→ Eerst klein en kort van duur, later steeds grotere ‘volumes’ over langere termijn in beweging 

 

 

 

 

Vorige hoofdstukken: hoe opkomst van mechanistisch beeld de maatschappij in een specifieke psychologische  

toestand bracht 

 HF 1: maatschappij word steeds meer gegrepen door een fanatieke, mechanistische ideologie die  
verworden was tot dogma en blinde overtuiging 

 HF 2: ervaren van zinloosheid en sociaal isolement namen hand over hand toe 

 HF 3: de hoop werd steeds meer gesteld op een utopische, technologische oplossing voor de problemen  
die inherent zijn aan het menselijke bestaan 

 HF 4: de publieke ruimte werd steeds meer beheerst door een pseudowetenschappelijk discours van  
cijfers en statistieken dat de grens tussen wetenschappelijke fictie en feiten compleet deed vervagen  

 HF 5:  epidemische angst en onzekerheid deden de bevolking smachten naar een absolute meester  

HF 6: beschrijven hoe vanuit deze toestand de sociaal verbrokkelde bevolking zich eensklaps terug tot een eenheid 

verbindt via het proces van massavorming 
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4 condities om grootschalige massavorming te laten optreden 

1. Veralgemenende eenzaamheid, het sociaal isolement en het gebrek aan sociale banden in de bevolking  

= meest centrale 

 Significant geassocieerd met gebruik sociale media en communicatietechnologie 

 Grootst in geïndustrialiseerde landen (30% and counting) 

 Aftakeling van sociale banden leidt tot tweede conditie… 

2. Gebrek aan zinsverlening in het leven 

 Mens leeft voor Ander → mechanisering van wereld neemt veel vormen van directe zinverlening weg 

(band productie-bestemmeling verbroken) 

 “De machine van universum, en erin kleinere mens-machine, draait zonder doel/zin” 

 Link bullshitjobs (50% = ‘mijn job is zinloos’ + 63% niet geëngageerd in job) 

3. Aanwezigheid van veel vrij vlottende angst en psychisch onbehagen in bevolking 

 Vrijvlottende angst: niet aan voorstelling gebonden (itt bv. voorstelling van onweer, slangen, …) 

o Mentaal moeilijk beheersbaar en dreigt constant om te slaan in paniek → mens zoekt in die 

toestand object om angst op te kunnen steken  

 1 + 2: mens zonder band met ander en zonder zin, voelt typisch angst 

o 1/5 mensen heeft angststoornis en nog hogere cijfers voor psychisch lijden 

 300 miljoen dosissen psychofarmaca per jaar in België alleen al 

4. Veel ongebonden frustratie en agressie 

 Verband: sociaal isolement en irriteerbaarheid  

 Mens: sociale vervlakking, gebrek aan zin, angst en onbehagen → irriteerbaar, gefrustreerd en/of 

agressief, mensen zoeken objecten om die angst op af te reageren 

 vb. toename racistisch en dreigend taalgebruik op sociale media  

 Onafgereageerde agressie, nog opzoek naar object = bevorderd massavorming 

 

Op welke manier leiden die condities tot massavorming? Aanleiding tot massavorming is een suggestie in de publieke 

ruimte 

 Als onder deze condities via de media een suggestief verhaal verspreid wordt dat een object van angst 

aanduidt (joden onder het nazisme) én meteen ook een strategie aanreikt om daarmee om te gaan, dan kan 

het dat alle vrij vlottende angst zich aan dat object koppelt en er een breed maatschappelijk draagvlak ontstaat 

om de strategie toe te passen om dat object van angst te controleren 

→ Proces levert psychologische winst op 

 

Angst die onbestemd aanwezig was nu aan oorzaak gekoppeld en via de in het verhaal naar voren geschoven strategie 

mentaal beheersbaar  

 De uiteenvallende maatschappij vindt via de gemeenschappelijke strijd met de ‘vijand’ een minimale 

samenhang, energie en zinverlening terug 

 Gevecht = missie 

 Alle latent broeiende frustratie en agressie worden afgereageerd → Ontlading en bevrediging 

→ Individuen van hoogst aversieve en pijnlijke psychologische toestand van sociale geïsoleerdheid naar de maximale 

verbondenheid die in de massa bestaat  

Essentie massavorming: een maatschappij verzadigd van individualisme en rationalisme maakt plots de kanteling naar 

de radicaal tegenovergestelde toestand, naar radicaal irrationeel collectivisme 
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 Men komt in roes: motivatie om mee te gaan in massavormende narratief 

 Individu voelt zich gedragen door de massa en ‘erft’ haar zinderende energie 

o Wat men denkt, maakt niet uit, wat telt is dat men het SAMEN denkt  

o Solidariteit met collectief 

o Absurditeit elementen: de massa ‘gelooft’ het verhaal, niet omdat het juist is, maar omdat het een 

gevoel van verbondenheid creëert  

Strategie om om te gaan met angst = ritueel 

 Functie ritueel: groepscohesie creëren, symbolisch gedrag met doel het individu aan de groep te onderwerpen  

o Weinig praktisch nut en vraagt opoffering van individu  

  

→ Het individu moet op elk moment tonen dat het zich onderwerpt aan het belang van het collectief door opgelegde 

symbolische rituele gedragingen te stellen  

→  Argumentum ad populum en argumentum ad auctoritatum: schijnargumenten zijn voor de meeste mensen 

voldoende om het verhaal te aanvaarden.  

Onderliggende motivatie om mee te gaan in verhaal is groepsvorming en -druk, niet correctheid van verhaal. 

vb. groepsdrukexperiment Asch (lengte streepjes vergelijken): toont invloed van massavorming op oordeelsvermogen 

van individu  

 

3 groepen binnen massavorming 

 Gegrepen door massavorming en gelooft verhaal (getotalitariseerde deel van bevolking) 

 Niet in geloven maar stil en meegaan (of niet tegenin gaan) 

 Niet geloven en tegensspreken of uitdrukken 

 

= Diverse groepen maar de diversiteit is meest zichtbaar in de groep die luidop protesteert tegen massa 

 In massa verdwijnt de diversiteit onder uniformiserende effect van de massa (massa maakt alle individuen 

gelijk aan elkaar) 

 Stille ‘middengroep’ valt sowieso niet op 

 De non-conformistische groep: alle individuen spreken zich op hun eigen manier uit, wat diversiteit in licht 

stelt  

 

Gustave Le Bon: effect van massavorming identiek aan hypnose: 

 Beide veroorzaakt door een totalitaire stem en elke andere stem word geëlimineerd 

o Totalitaire systeem primair in stand gehouden door systematische indoctrinatie en propaganda die 

dagelijks via massamedia in bevolking gepompt word (anders houdt het geen stand) 

o Verschil met dictatuur: dictatuur beperkt monopolie op stem tot publieke ruimte   Totalitaire 

systemen: tot in privésfeer 

 Verklikkersmentaliteit + verregaande sociale fragmentering en isolatie  

= Ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt om in grotere groepen samen te komen → Alle 

banden breken en vervangen door enige legitieme band: deze tussen individu en 

totalitaire systeem 

 In beide gevallen wordt de aandacht door een suggestieve uitspraak/suggestief verhaal op beperkt aspect van 

realiteit gericht 

o Vernauwing aandachtsveld: gevolgde logica vertoont absurde kenmerken 
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o vb. covid: licht op coronavirus, slachtoffers, maatregelen (NIET psychologische schade, economische 

schade, schending privacy…)  

 Collateral damage van slachtoffers wel vermeld maar nooit cijfermatig (grafieken worden 

snel als feiten gezien) → Massamedia kiest om massa in stand te houden door enkel 

informatie die verhaal ondersteund, in grafieken uitzetten 

 In beide gevallen gaan individuen hun egoïstische strevingen radicaal negeren 

o Groot deel bevolking aanvaardt tijdens coronacrisis de maatregelen die snijden in plezier, vrijheid en 

welvaart 

o = Quasi grenzeloze tolerantie van bevolking t.a.v. persoonlijke schade door regimes 

 

 

Massavorming ook invloed op zintuigelijke perceptie: 

 Collectieve hallucinaties 

 De impact van massavorming op het mentale functioneren van de mens  = quasi unlimited 

o Stuurt realiteitsbeleving → vraag: bestaat er voor in een massavorming gegrepen individu nog een 

realiteit buiten deze die gecreëerd wordt door het massafenomeen? 

 

Nog 1 belangrijk kenmerk: de massa is radicaal onverdraagzaam t.a.v. andere meningen en heeft een sterke neiging tot 

autoritarisme. Dissidente stemmen lijken voor een massa: … 

1. Asociaal en onsolidair omdat ze weigeren te participeren in verbondenheid die massavorming creëert  

2. Volledig ongegrond omdat de kritische argumenten geen cognitief en emotioneel gewicht krijgen binnen 

vernauwde aandachtscirkel van massa 

3. Uitermate aversief omdat ze dreigen de roes te doorbreken en zo terug te confronteren met negatieve 

toestand die voorafging aan de massavorming (gebrek aan sociale band en zinverlening, onbestemde angst en 

onbehagen) 

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

 

→ Wie niet meedoet is een verrader van het collectief 

 Verklikken: schering en inslag (bevolking als geheime politie) 

 Massa = geneigd tot wreedheid jegens wie haar weerstaat en doet alsof dit een ethische en heilig plicht is 

o Deus lo volt en Got mit uns  

 

Gustave Le Bon: autoritarisme en onverdraagzaamheid zijn de wezenskenmerken van massavorming 

 Zien dit meer in coronamaatschappij: naarmate crisis zich verder ontrolt, legt het dominante discours zich 

steeds meer autoritair op aan de maatschappij en censureert en sanctioneert steeds radicaler alternatieve 

stemmen 

o Artikels op sociale media die niet stroken met narratief: geblokkeerd, zelfs als ze wetenschappelijk zijn 

o Artsen die iets zeggen over maatregelen worden ontslagen door hun instituten 

o Belgische Orde van Geneesheren (2021): elke arts die twijfel zaait over de effectiviteit en de veiligheid 

van het vaccin zal geëxcommuniceerd worden 

→ Verschil tussen de solidariteit van de massa en de liefdevolle verbondenheid: de eerste gaat altijd ten koste van een 

bepaalde groep, de tweede niet  
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HOOFDSTUK 7: DE MENNERS VAN DE MASSA 

H6: Opkomst van de massa: massavorming is de psychologische basis van totalitarisme en is een vorm van hypnose.  

 Belangrijk verschil tussen massavorming en hypnose  

o Hypnose: enkel het bewustzijnsveld van de gehypnotiseerde is vernauwd, uitspreker van 

hypnotiserend verhaal is wakker  

o Massavorming: uitspreker is ook in de greep van het verhaal, aandachtsveld is meestal zelfs nog meer 

vernauwd dan dat van de massa  

Posities ten opzichte van de menners van de massa 

 Blindelings vertrouwen, opgaan in de massa 

 Volledig wantrouwen, men ziet ze als mensen die kwaadaardig zijn, complotteurs 

→ Beide posities zijn extreem, schrijven aan de menners een te absoluut weten (en macht) toe 

Andere misverstanden 

 Menners primair gedreven door geld of sadistisch genot 

o vb. top van de nazipartij was weigerachtig ten opzichte van ongeoorloofd geldgewin en 

persoonlijkheden met neigingen tot perversie/psychopathie 

“Totalitarisme is een ware demonstratie van de banaliteit van het kwaad.” 

- Hannah Arendt 

Totalitarisme  

 Rücksichtslos volgen van een ideologische regel en logica → Maakt zich in de beginfase eerst meester van de 

bevolking  

o Raken doordrongen van bepaalde ideologische overtuigingen die ze niet meer kunnen onderscheiden 

van de realiteit  

→ vb. panslavisme en pangermanisme in Rusland en Duitsland (overtuiging superieur ras) in de 

20e eeuw of coronacrisis (discriminatie van ongevaccineerden)  

→ Totalitaire partijen en leiders die de logica institutionaliseren en opleggen aan de 

maatschappij  

 Menners van de massa worden niet gekenmerkt door hun geldzucht of sadisme, wel door hun morbide 

ideologische gedrevenheid: realiteit zal en moet aangepast worden aan de ideologische fictie  

Mentale en emotionele blindheid  

 vb. Eichmann (en alle andere nazi’s) – organisatie deportatie naar concentratiekampen: nog altijd overtuigd 

dat hij het goed deed 

o Massamens weet in zekere zin niet wat hij doet maar dat betekent niet meteen vergiffenis krijgen 

→ Eigen ethische keuzes maken blijft mogelijk  

→ Anonimiteit van de massa is een excuus om eigen driften vrije loop te laten 

o Joodse raden gingen mee in het ‘project’ tot ze zelf ook werden gedeporteerd  

o Ook heldhaftig verzet maar dit werd op gruwelijke wijze neergeslagen  

→ Nederlandse Joden werden na een gevecht met de Duitse politie maandenlang gemarteld 

o Duitsers bleven Hitler ook trouw in zijn plannen (zelfs als er ook van hen mensen werden vermoord) 

→ Massavorming heeft zowel daders als slachtoffers in zijn greep 

 



27 
 

Totalitaire leiders in landen die niet vatbaar bleken voor massavorming (vb. Bulgarije, Denemarken) 

 Gevoel van onzekerheid 

 Naziregime kon niet meer op hen vertrouwen 

 Ze werden wakker 

 Waren gehypnotiseerd door de ideologie EN de massa; circulaire causaliteit: ze hypnotiseren elkaar  

De leider gelooft blindelings in de ideologie maar niet in het discours dat hij hanteert om ideologie te promoten 

 Gebruik van cijfers en statistieken in stalinisme en nazisme  

o Vertoonde na een tijdje een radicale minachting voor de feiten (feiten werden aangepast om cijfers te 

doen kloppen) 

→ vb. Sovjet-unie: random ‘verraders’ oppakken als de cijfers er meer telden 

o Massa vergeeft de leiders  

Ook de menners zijn, zoals de bevolking, tot fanatieke zelfverloochening in staat 

 

 Terechtstellingen veroordeelde communistische partijleiders toonden berouwvolle aanvaarding  

o Waren meestal onschuldig maar accepteerden de straf en bekenden schuld 

→ Statuut als partijlid overeind houden en de hypnose in stand houden (tot in de dood) 

Hierdoor bleven partijleden iedereen rondom hen ten prooi laten vallen aan de wreedheid van het systeem… Geld en 

macht zijn tussendoelen. Ultieme doel: realiseren van ideologische fictie, daarvoor offert totalitaire leiden eigen 

egoïstische belangen blindelings op. 

Le Bon: de menners van de massa worden zelf ook gemend, met name door de ideologie waarin ze fanatiek geloven. 

 Nog bewijs dat de essentie van het totalitarisme niet utilitaristisch of gericht is op egoïstisch voordeel 

Anti-utilitaristische karakter blijkt ook uit de onverschrokkenheid waarmee totalitaire regimes hun eigen economie 

kapot maken  

 Ondernemingen → economische ravages  

 Arbeidskampen brachten niets op → experimentele ruimtes  

Totalitaire leider regeert per decreet = o.b.v. tijdelijke regels die men naar willekeur kan aanpassen 

 Enige wet = er zijn geen wetten 

o vb. pandemiewet wordt een wet die alle wetten en regels afschaft  

Elke wet is belemmering in het doordrukken van de ijzeren logica van de totalitaire theorie  

 Elk logisch tegenargument wordt verdrongen en zo worden alle normale ethische grenzen overschreden  

Drang van het totalitarisme om een logica op te leggen uit zich ook in de obsessie met tekens 

 Onderscheidend kenmerk voor de elite  

 Stigma voor de objectieve vijanden van het regime  

Totalitarisme is een poging om de meerduidigheid van menselijke taal te reduceren tot de eenduidigheid van een 

tekensysteem, want die meerduidigheid zorgt voor een fundamentele onzekerheid 
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→ Totalitarisme = ultieme poging om zich van deze onzekerheid tot ontdoen door zich in een (pseudo-) 

wetenschappelijke zekerheid en genadeloze logica terug te trekken, door:  

 Symbolen tot tekens te reduceren 

 Variëteit in culturele uitingsvormen te vernietigen 

Logica van een totalitair systeem is voortdurend in beweging (dynamisch) en wordt steeds absurder 

 Bestaansreden totalitair systeem: angst kanaliseren dus steeds nieuwe objecten van angst aanduiden 

 Zonder angst te kunnen koppelen aan een object, heeft het totalitair systeem geen bestaansreden meer  

o Zie: nazisme en stalinisme herstructureerden zich voortdurend  

 Kern van het fenomeen van het totalitarisme = dynamiek ervan  

 Richtlijnen en decreten veranderden voortdurend → nieuwe reacties nodig op nieuwe bedreigingen  

o Link coronacrisis: steeds nieuwe bedreigingen (bv. nieuwe corona varianten) = noodzaak tot nieuwe 

acties  

▪ Eerst: flatten the curve-principe 

▪ Later: crush the curve-principe  

▪ Uiteindelijk: prevent the curve-principe  

▪ → Regels veranderen zo snel dat niemand ze nog echt kent, maar dat men passief 

aanvaardde dat men voor van alles een boete kon krijgen  

Vicieuze, destructieve cirkel van het totalitarisme  

 Vicieuze cirkel = ‘geruststellend’, want massavorming en totalitarisme vernietigen zichzelf 

 Intrinsiek zelfdestructief: 

o Massavorming voedt zich aan angst en agressie: zonder angst en vooruitzicht op het bevredigen van 

agressie valt de massadynamiek stil  

→ Gebeurt dit? = massa zal ontwaken, schade realiseren en zich tegen leiders keren 

→ Leiders geen andere keuze dan altijd maar weer nieuwe objecten van angst aanduiden + 

nieuwe maatregelen introduceren om object te vernietigen  

→ Getotaliseerde deel van de bevolking: angst koppelen aan object + frustratie en 

destructiviteit afreageren  

 Zelfdestructiviteit van totalitaire systeem bereikt hoogtepunt op moment dat het systeem erin slaagt om elke 

tegenstem te doen zwijgen en de oppositie monddood te maken  

 Verschil dictatuur en totalitair regime 

o Dictator: agressie milderen op moment dat ze macht stevig in handen hebben 

o Totalitaire leider: verblind door ideologie en massavorming → volgt waanzin van logica tot limiet 

 Zonder tegenstem die het massaverhaal doorbreekt, vervalt totalitair systeem in radicale zelfdestructiviteit  

o = Hypnose wordt compleet 

o “Een monster dat zijn eigen kinderen verscheurt” – Hannah Arendt  

Totalitarisme start vanuit grootheidswaanzin, maar toch ook ‘goede’ bedoelingen:  

 Streeft grootste goed na 

 Stelt solidariteit boven alles 

 Ambieert totale transformatie van de maatschappij in de richting van een ideologisch ideaalbeeld  

! MAAR het creëren van het paradijs eindigt typisch in een hel (inferno)  

“De massa is enkel tot destructie in staat.” 

- Gustave Le Bon 
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Eigenlijke meesters van de toestand zijn niet de menners, maar de verhalen en hun achterliggende ideologie: die 

ideologieën bezitten iedereen en behoren niemand toe → Iedereen speelt er een rol in, maar niemand kent het 

volledige script    

HOOFDSTUK 8: COMPLOT EN IDEOLOGIE 

“De scheidingslijn van goed en kwaad snijdt door het hart van ieder mens,  

en wie is bereid een stuk van zijn eigen hart te vernietigen?” 

- Alexandre Solzhenitsyn  

Sierpinski-driehoek: 3 punten staan op een blad en men voegt hier een vierde aan toe. Men moet met 

een lat tussen het vierde en een willekeurig ander punt in het midden een stip zetten. Dit herhalen we 

opnieuw met de juist getekende stip, de daaropvolgende stip, enzovoort. Dan bekomt men ALTIJD 

eenzelfde figuur, puur door deze eenvoudige regel te volgen.  

→ Men gaat ervan uit dat iemand voorkennis moet hebben om deze figuur te bekomen, maar het 

toepassen van de regel is voldoende.  

De menners van de massa werden doorheen de geschiedenis vaak als complotteurs gezien.  

 19e – 20e eeuw: massa nam toe in kracht en intensiteit. 

o GEVOLG: complottheorieën namen toe.  

▪ Deze werden gebruikt om complexe maatschappelijke processen en massavormingen te 

verklaren.  

o Bekendste complottheorie: Protocollen van de Wijzen van Sion.  

= Joodse geheime wereldregering die de nationale regeringen stuurde en in haar greep had.  

▪ Werd gebruikt door de Russen om hun antisemitische agenda te verantwoorden.  

▪ Theorie is nu nog populair in Duitsland en het Midden-Oosten.  

 De neiging om grootschalige massavorming te herleiden tot een machinatie van een kwaadaardige elite 

bestaat al zeer lang.  

o De Malet (1813): alle helden van de Franse Revolutie waren geheime agenten van vrijmetselaarsloges 

die behoorden tot een ruimere ‘revolutionaire sekte’.  

▪ Gebaseerd op een werk uit 1612.  

Complot = een geheime afspraak tussen een aantal personen met als doel iets te ondernemen tegen een andere 

persoon of groep mensen.  

3 kernkenmerken:  

1. Bewust, intentioneel en planmatig streven. 

2. Het streven moet een verborgen, geheim karakter hebben.  

3. Het streven moet gericht zijn op het toebrengen van schade.  

De term wordt tegenwoordig ook incorrect gebruikt om intellectueel vruchtbare beschrijvingen en analyses van 

machtsstructuren op het niveau van bankenwereld, politiek, industrie, economie en media mee aan te duiden.  

→ Middel waarmee het dominante discours zich beschermt tegen kritische reflecties. 

 

Moeten we massavorming als het gevolg van een complot beschouwen?  

 Gustave Le Bon: in een massa wordt de individuele ziel vervangen door een groepsziel.  

o Besmettelijkheid van gedachten in een massa: gedachten worden zeer snel onder alle individuen 

verspreid.  
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o Iedereen leeft in dezelfde pensée unique: wekt de indruk dat de massa een sterk georganiseerd 

fenomeen is dat niet gevoelig is voor massavorming.  

 Verklaring massavorming: gemeenschappelijk verhaal dat iedereen verenigt in een heroïsche strijd tegen een 

object van angst.  

o Kunnen we daarmee alles verklaren?  

▪ Nee, er bestaat een reëel fysiek aanvoelen dat niet enkel op basis van bovenstaande 

verklaring kan bestaan.  

• Vertoont directe overeenkomsten met de manier waarop complexe en dynamische 

systemen zich organiseren in de natuur.  

vb.: spreeuwen = superindividu 

→ Dit zien we ook bij de connectie tussen individuen in een massa. 

• Canetti: hun doel is het zwartste punt – de plek waar de meeste mensen bij elkaar 

zijn.  

 Massa lijkt dus ook een fysieke eenheid te vormen.  

o Draagt bij aan de gedachte dat het een planmatig opzet is. 

 Bedreigende karakter: ze streeft naar de controle over de maatschappij.  

o Dit doet ons vermoeden dat het een product van een complot is.  

▪ Voor wie niet behoort tot de massa, wordt de massa als iets zeer vreemd gezien en zullen ze 

al snel een complot gebruiken om deze te interpreteren. 

o Huidige richting waarin ze duwen: de hypergecontroleerde maatschappij. 

▪ Nieuw object van angst → Roep naar technologische controle 

▪ vb.: coronapas, camera’s, …  

Complotdenken vervult dezelfde functie als massavorming. 

→ Het proces geeft de mensen het gevoel van enthousiasme: de wereld is zeer logisch en volgt een eenvoudig schema.  

 Dit zorgt ervoor dat denken in termen van een complot verleidelijk wordt.  

o Hierdoor ontstaan er vaak zeer absurde dingen.  

 Zorgt voor het wantrouwen dat alles wat ‘mainstream’ als juist beschouwd wordt, zeker verkeerd moet zijn.  

 Leidt tot de ontmenselijking van een bepaalde groep. 

o Draagt iets zelfdestructiefs in zich.  

 Gebeurt voornamelijk omwille van de psychologische ‘voordelen’.  

o Neiging om het contact met feiten te vermijden.  

Wordt er ook gestuurd en gemanipuleerd?  

→ Ja, maar de sturing is primair onpersoonlijk van aard.  

In eerste plaats wordt er gestuurd door een ideologie – een manier van denken.  

 De mechanistische ideologie haalt zijn aantrekkingskracht uit het utopische toekomstbeeld van een 

 artificieel paradijs. 

 → Mens en wereld zijn een machine en kunnen dus gemanipuleerd worden.  

Het is op functioneel niveau dat we de ‘geheime’ krachten moeten situeren die individuen overwegend in dezelfde 

richting oriënteren en de hele maatschappij ordenen.  

Link Sierpinski-driehoek: iedereen volgt dezelfde regels en dan is het resultaat dat er strikt regelmatige 

patronen ontstaan in de samenleving. 

- Alle individuen ordenen zich in een perfect patroon.  

Binnen het religieuze discours werden de verleidingen als gevaarlijk beschouwd. 

Binnen het mechanistische denken werden de verleidingen verankerd in het dominante verhaal en zo ook 

gerechtvaardigd. Men was in de ban van de onbeperkte mogelijkheden.  
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De evolutie naar een hypergecontroleerde technologische maatschappij is onvermijdelijk zolang de menselijke geest in 

die logica gevangen zit.  

De overgang van een democratie naar een totalitaire technocratie, lag al van in het begin in de logica van een 

mechanistische ideologie.  

Toepassing corona:  

Als je de definitie van een complot voor ogen neemt, dan kan je dit moeilijk een complot noemen: er is geen sprake van 

een geheim opzet en doordat de uitspraken vol inconsistenties zitten is er ook geen sprake van een plan.  

→ Het enige waar ze consistent in zijn, is dat alles in de richting van een mechanistische ideologie gaat.  

De dominante ideologie selecteert wie op sleutelposities terecht komt. 

 Wie de ideologie niet deelt, is doorgaans minder succesvol (op enkele uitzonderingen na).  

 Bijgevolg volgen alle mensen op machtsposities automatisch dezelfde regels in hun denken en gedragingen. 

o Ze maken allemaal dezelfde denkfouten en vervallen in hetzelfde absurde gedrag.  

Link Sierpinski-driehoek: precieze en regelmatige patronen kunnen ontstaan doordat individuen los van elkaar 

dezelfde, eenvoudige regels volgen in hun gedragingen, door eenzelfde set van attractoren aangetrokken 

worden. 

De plannen en toekomstvisies worden niet opgedrongen aan de bevolking. 

→ De menners van de massa geven de bevolking gewoon wat ze willen en waar ze nood aan hebben.  

vb.: lockdown: mensen hadden nood aan een pauze van het werk en het leven.  

Ieder organisme in de natuur doet dit: zijn omgeving in de gewenste richting aanpassen.  

 Dergelijke praktijken kunnen op bepaalde punten wel overgaan in iets dat lijkt op een complot.  

o Mechanisatie, industrialisatie, … hebben de macht gecentraliseerd en dit zonder al te veel ethische en 

morele regels te hanteren.  

o Wie niet omkoopt, manipuleert en fraudeert kan moeilijk aan de top blijven.  

 Wanneer men een ideaalbeeld probeert op te leggen en men gaat ver genoeg dan zien we dat de strategieën 

de vorm aannemen van een volwaardig complot: 

o Geheim, planmatig, intentioneel en kwaadaardig.  

o vb.: holocaust kwam tot stand doorheen het proces van massavorming, maar er was op een bepaald 

moment weldegelijk een intentioneel plan met het doel om iemand te schaden.  

De negatieve invloed van de opkomst van massa:  

→ Ze is zo radicaal intolerant t.a.v. afwijkende meningen dat ze elke analyse in termen van gevaarlijke invloeden van 

instituten, bedrijven, … ten onrechte als ‘complotdenken’ bestempelt.  

 Fanatiek complotdenken draagt bij aan het probleem van ‘la passion de l’ignorance’. 

 → Ze zorgen dat meer genuanceerde analyses minder zichtbaar worden en zo ook gemakkelijker 

 gestigmatiseerd worden. 

 - Via guilty by association-mechanismen.  

 GEVOLG: ofwel ziet men de kwaadaardige manipulatie overal ofwel nergens.  

 → Situeert zich op affectief-driftmatig vlak.  
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! Hierdoor ontstaat er een polarisatie tussen twee kampen. 

1. De massa: slikt alles dat in de mainstreammedia verschijnt. 

2. Kleinere groep die datzelfde verhaal volledig wantrouwt.  

Vergelijkbaar met volgende figuur:  

 Ofwel zie je een vaas ofwel 2 gezichten, maar nooit tegelijk!  

 De 2 groepen zien in de sociale ontwikkelingen een verschillende figuur/gestalt en ze kunnen zich niet 

inbeelden dat de andere groep een andere figuur ziet.  

 

Conclusie 

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

vb.: heksenvervolgingen in de middeleeuwen: sommige dorpen lieten bijna geen enkele vrouw leven.  

Hannah Arendt: massa van de toekomst is saai bureaucratisch en technocratisch van aard.  

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

o vb.: bestorming Amerikaans Capitool.  

o De kleine massa blijft echter onderspit delven (= aan het kortste eind trekken, overwonnen worden) 

▪ Getuigt van de blindheid en de zelfdestructiviteit van massavorming.  

Hannah Arendt: antwoord op de vraag: in welke mate zijn massavorming en totalitarisme tot een complot te herleiden? 

 In meeste maatschappelijke omwentelingen zit er een bepaalde complotdimensie.  

o Wordt makkelijk overschat.  

 Als er iets regeert vanuit het duister is het niet zozeer een geheim genootschap, maar wel een ideologie.  

o Er is een sturende en organiserende instantie, maar NIET zozeer een samenzwerende elite die 

planmatig de wereld aanstuurt. 

o WEL: typische manier van denken → een ideologie.  

“Events are indeed orchestrated in the direction of more and more control, 

only the orchestrating power is itself a zeitgeist, an ideology… a myth [and 

not a conspiracy]. 

- Charles Eisenstein 

 Elke mens draagt zijn verantwoordelijkheid, de oorzaak ligt nooit in 1 punt.  

o Frustrerend voor mensen die graag één schuldige aanduiden.  

 

Theoretische psychologie van massavorming en totalitarisme toepassen in praktijk? 

De essentie van het probleem van totalitarisme ligt in de enorme massadynamiek.  

 De leiders zijn vervangbaar!  

o Link Sierpinski-driehoek: leider vormt de puntsteen van de piramide van massabeweging, maar als hij 

gewelddadig uitgeschakeld wordt, dan wordt hij vervangen zonder dat het systeem destabiliseert.  

Geweld als tegenreactie op massavorming en totalitarisme is: 

 Effectief als: 

o Het toegepast wordt door externe vijanden van het totalitair systeem.  
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▪ vb.: strijd van geallieerden tegen nazi-Duitsland.  

o Hannah Arendt: geweldloos verzet is zeer succesvol t.a.v. totalitarisme. 

 Niet effectief als: 

o Het intern toegepast wordt en wordt dan eerder gezien als contraproductief.  

Geweldloos verzet: zowel massa als haar menners zijn gekleurd door een ideologisch verhaal:  

 Groep 1: gehypnotiseerd. 

 Groep 2: zelfhypnose. 

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

Massavorming, als vorm van hypnose, is een fenomeen waarbij een groot deel van de bevolking gegrepen is, maar niet 

iedereen.  

 H6: 3 groepen onderscheiden die zich vormen als er een massa oprijst: 

o De massa: gehypnotiseerd (30%) 

o Groep die niet gehypnotiseerd is, maar niet tegen de massa ingaat. (40-60%) 

o Groep die niet gehypnotiseerd is en zich actief verzet tegen de massa. (10-30%) 

Groep 3 moet zijn stem zo oprecht mogelijk laten te laten klinken → Heeft altijd effect op de andere 2 groepen.  

 Hypnose bij groep 1 zal niet weg gaan, maar zal minder diep worden → Voorkomt dat massa overgaat tot 

gruwelijkheden 

 Groep 2 is vatbaar voor rationele argumenten.  

H7: als de oppositie zwijgt, wordt het totalitaire systeem een monster dat zijn eigen kinderen verscheurt → Illusie dat 

zwijgen het beste is. 

! Tegenargumentatie mag er nooit op gericht zijn om de toestand terug naar de oude, voorgaande toestand te brengen.  
(H6: de 4 psychologische voorwaarden voor massavorming.)  

Spreken leidt tot ervaringen van zin en existentie – als mensen zo oprecht en eerlijk mogelijk zijn eigen, subjectieve 

waarheid probeert onder woorden te brengen.  

→ Het dissidente spreken moet dus een authentiek waarheidsspreken zijn!  primair tactisch of retorisch van aard.  

De eerste en voornaamste opdracht t.a.v. massavorming en totalitarisme is blijven spreken.  

 Als die 10-20% op de één of andere manier een tegengroep kan vormen, dan is het mogelijk om de 

massavorming ongedaan te maken  

 Men moet voor ogen blijven houden dat de massa intrinsiek zelfdestructief is en zichzelf op termijn kapot zal 

maken.  

o Men moet dus overleven totdat het zichzelf kapot maakt.  

Mogelijk alternatief: het ene object van angst veranderen door het andere.  

 Massavorming ontstaat door ongebonden angst die zich hecht aan een object van angst.  

o De verbinding kan losgemaakt worden als men een ander object aanreikt dat nog meer angst 

veroorzaakt.  

 Werkt enkel als men het gematigd toepast en NIET als primaire strategie want dan valt men in dezelfde 

ontmenselijking als deze die eigen is aan massavorming.  
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DEEL III: VOORBIJ HET MECHANISTISCH WERELDBEELD 

HOOFDSTUK 9: HET DODE VERSUS HET LEVENDE UNIVERSUM 

Dit hoofdstuk beschrijft de oorzakelijke redenering die in het boek werd gerepresenteerd.  

→ Massavorming ontstaat doordat de mechanistische ideologie steeds meer individuen in een toestand van sociaal 

isolement, gebrek aan zinverlening, vrij vlottende angst en onbehagen en latente frustratie en agressie brengt.  

Deze massavorming was de oorzaak van het totalitaire staatssysteem.  

 

Massavorming en totalitarisme 

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

 Deze maatschappelijke symptomen signaleren een onderliggend probleem 

 Ze genereren ‘ziektewinst’ → ze transformeren de ervaring van sociaal isolement en angst in een roes van 

verbondenheid. Ze voelen zich verbonden met de mensen die hetzelfde meemaken/voelen 

In het eerste deel van het boek hebben we de psychologische problemen die veroorzaakt worden door mechanistische 

ideologie bekeken. 

 

In dit hoofdstuk staan we stil bij één van de kernkenmerken van de mechanistische ideologie: ze ziet het universum als 

logisch kenbaar, voorspelbaar, controleerbaar en ongericht mechanisch proces, en vooral ook: als dood en zinloos 

gegeven, als blinde, mechanistische interactie tussen dode, elementaire deeltjes. 

Het mechanistisch wereldbeeld is eigenlijk zo oud als de mens zelf. Bij de oude Grieken omstreeks 400 v.C. verdedigden 

atomisten (Leucipus en Democritus) al het idee dat het universum met alles erop en eraan in essentie een verzameling 

was van mechanisch met elkaar interagerende materiële deeltjes. Die deeltjes werden ‘atomen’ genoemd  

→ atomen = ondeelbaar, on-snijdbaar 

Het duurde tot de Verlichting alvorens het mechanistisch denken dominant werd.  

 

Laplace 

Laplace drukte het proces van de oerknal tot het ontstaan van de mens als volgt uit: 

“We kunnen de huidige toestand van het heelal beschouwen als het gevolg 

van het verleden en als de oorzaak van de toekomst.” 

“Als er een intelligentie zou zijn die alle krachten zal kennen die op de materie 

inwerken […] dan zal er niets meer onzeker zijn voor deze intelligentie.” 

Binnen de gedachtegang van de oerknal is de wereld een dood mechanistisch proces, een enorme kettingreactie van 

botsingen van elementaire deeltjes die zich eindeloos doorzet, zonder doel of gerichtheid en ergens per ongeluk het 

leven van de mens heeft voortgebracht 
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Russell 

Russellparadox: er kan nooit een instantie zijn die over volledige kennis kan beschikken want dan zou deze ook over 

volledig kennis over zichzelf moeten beschikken, en ook over volledige kennis over zichzelf als bezitter van een volledige 

kennis over zichzelf, tot in het oneindige. 

 

Heisenberg 

Hij zei dat we over elementaire deeltjes niet in termen van zekerheid mogen spreken.  

“Not only is the universe stranger than we think; it is stranger than we can think.”  

→ Onzekerheidsprincipe.  

 

Mandelbroth 

 Eén van de grondleggers van de chaostheorie 

 Briljant wiskundige die geconfronteerd werd met het probleem van ruis die computersignalen verstoort die 

doorgestuurd worden via telefoonlijnen.  

o Deze kwamen tot stand door tal van (losstaande) externe factoren die per toeval de transmissie van 

signalen verhinderden.  

 De vraag die hierbij gesteld wordt is: hoe kan het dat een reeks los van elkaar manifesterende patronen tot 

een dergelijk regelmatig verband leiden?  

“Het is niet omdat het niet logisch is, dat het niet kan bestaan.” 

 

Gleick 

“Life sucks order from a sea of disorder.” 

 

Robert Shaw 

Stelde vast dat ook in het druppelen van kranen een relatief eenvoudige wiskundige procedure volstaat om aan te 

tonen dat er een mathematische regelmaat zit in het tijdsverloop tussen het vallen van de druppels.  

→ Ondanks externe factoren zoals temperatuur en wateroppervlak kunnen we toch enige regelmatigheid vinden = 

paradox. Deze paradox is binnen een mechanistische visie moeilijk of niet te verklaren.  

 

Galilei 

“Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde.” 

 

Chaotische waterrad van Lorenz  

= Eén van de grondleggers van de chaostheorie 

Een mechanisch toestel dat bewegingen maakt die directe overeenkomsten hebben met de dynamieken van 

convectiepatronen in vloeistof en gas.  
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 Het bestaat uit een roterend wiel waaraan emmertjes met een gat in de bodem bevestigd zijn. Bovenaan 

bevindt zich een kraan die water in het bovenste emmertje kan laten vloeien.  

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

 Zodra het rad een richting heeft gekozen is het regelmatig en voorspelbaar, maar als de instroom van water 

een bepaalde grens overschrijdt, treedt er een reeks complexe effecten op die ertoe leiden dat het rad zich 

onregelmatig begint te gedragen.  

 De onregelmatigheid in de chaotische fase is totaal: in de bewegingen van het rad zit geen enkel (strikt) 

herhalend patroon of herhalende periode.  

Het rad kan vergeleken worden met het getal pi → de cijfers na de komma vertonen geen enkele periodiciteit. Dit is 

een irrationaal getal = niet in ratio weer te geven + niet rationeel, ze zijn dus storend in een logisch, geordend, rationeel 

wereldbeeld.  

Dit rad wordt gezien als een “deterministische onvoorspelbaarheid” → zelfs met de formules van het waterrad in de 

hand, kan je geen seconde op voorhand voorspellen hoe het zich zal gedragen.  

 

De Lorenz-attractor 

Lorenz kreeg het idee om zijn rad in een bepaald mathematisch model te gieten (een orthogonaal assenstelsel). 

Opvallend is dat er geen random puntenwolk verscheen, maar een zeer regelmatige figuur met opvallende esthetische 

kenmerken → Hij toonde dus als eerste aan dat bepaalde zich chaotisch manifesterende gedragingen toch door een 

strikte orde bepaald worden en visueel kunnen voorgesteld worden in een phase-space.  

De belangrijkste les! → “Men kan de specifieke gedragingen van het waterrad niet voorspellen, maar men kan de 

principes wel leren kennen waarvolgens het zich gedraagt en de sublieme esthetische figuren leren aanvoelen die 

onder de chaotische oppervlakte van die gedragingen verborgen liggen.” Hierdoor is er geen rationele 

voorspelbaarheid, maar wel een intuïtieve.  

 

Poincaré 

 Er is niet altijd logisch begrip nodig om op een intuïtieve manier te begrijpen en te voorspellen.  

 Nastreven van logische kennis omtrent fenomeen zal vanaf bepaald punt contraproductief worden. 

 De manier waarop je het rad ervaart, zal afhangen van het niveau waarop je aandacht zich richt.  

 

Conclusie van het rad 

De meeste fenomenen in de natuur zijn complex en dynamisch van aard en net zoals het rad zijn ze in al hun 

complexiteit eigenlijk onvoorspelbaar. Maar net zoals bij het rad , volgt het leven wel bepaalde principes en liggen er 

onder het chaotische oppervlak ervan, sublieme figuren verscholen.  

Vergelijking met de maatschappij → deze moet primair voeling houden met een aantal principes en grondrechten (vrije 

meningsuiting, zelfbeschikkingsrecht, …). Als de maatschappij deze rechten van het individu niet respecteert dan wordt 

ze gegrepen door chaos en absurditeit.  

 

Besluit 

We kunnen ook besluiten dat beslissingen niet genomen worden o.b.v. algemeen geldende wetten en principes, maar 

wel op basis van de analyse van de ‘expert’. Dit staat onder een totalitaire en technocratische bestuursvorm.  
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Dit is de meest concrete illustratie van de stelling van Hannah Arendt: totalitarisme is uiteindelijk het symptoom van 

een naïef geloof in de almacht van de menselijke ratio.  

Het tegengif voor totalitarisme ligt dan ook in een levenshouding die zich niet blindstaart op rationeel begrijpen van de 

oppervlakkige verschijningsvormen van het leven.  

 

Gleick 

Stelde dat de chaostheorie de derde grootste wetenschappelijke revolutie van de 20e eeuw is (na relativiteitstheorie en 

kwantummechanica). 

Kwantummechanica en chaostheorie brengen het beeld dat de wereld logisch en voorspelbaar is aan wankelen. Ze 

stellen dat er leven en bewustzijn zit in allerlei fenomenen die we voorheen als dode/mechanische processen 

beschouwden.  

 

Aristoteles 

Volgens de chaostheorie is er weldegelijk een finale en formele oorzaak werkzaam in de natuur. Deze begrippen komen 

uit de causaliteitstheorie van Aristoteles: er zijn 4 soorten oorzaken: (illustratie a.d.h.v. metafoor van maken van beeld) 

1. Materiële oorzaak: materie waaruit het gemaakt wordt 

2. Efficiënte oorzaak: bewegingen van beeldhouwer die steen transformeert tot beeld  

3. Formele oorzaak: idee of vorm van het beeld die in geest van beeldhouwer aanwezig is en bepaalt hoe hij zijn 

bewegingen zal sturen 

4. Finale oorzaak: intentie om beeld te maken 

In het mechanistische wereldbeeld zijn enkel de materiële en efficiënte oorzaak aanwezig: de deeltjes op zich zijn de 

materiële oorzaak en de bewegingen ervan die allerlei effecten genereren, de efficiëntie.  

 

Nog een laatste metafoor 

We maken een vergelijking met een berglandschap dat ons in ademloze bewondering brengt. Dit is niet zomaar het 

effect van een doods mechanistisch proces – toevallige mechanistische processen tussen tektonische platen, erosie, 

erupties van lava etc. – maar dat tijdloos en subliem idee de talloze mechanistische processen gecoördineerd heeft die 

bij zijn vorming betrokken waren. 
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HOOFDSTUK 10: MATERIE EN GEEST 

Eerste basisvooronderstelling van mechanistisch-materialistisch wereldbeeld:  

 Universum is machinaal-mechanistisch gegeven dat volledig logisch begrepen kan worden 

 Hoofdstuk 9: relativiteit van deze stelling 

 

Hoofdstuk 10: 2e assumptie: alles van de orde van het bewustzijn en het psychische is een gevolg van het materiële - 

matter over mind: materie primeert op geest 

 Hedendaags: dubbelheid over psychische dimensie van menszijn 

o Psychisch welzijn cruciaal  

▪ Stress heeft kwalijke gevolgen voor gezondheid  

▪ Erkent dat placebo-effect grote rol spelen in medische 

interventies 

▪ Gemeengoed dat het belangrijk is om over onze problemen te 

spreken 

▪ … 

o Wereld nog altijd stevig in de greep van mechanistisch mens- en 

wereldbeeld 

▪ Alles van orde van bewustzijn en psychische ervaring gezien als onbetekenend bijproduct 

van biochemie van hersenen 

▪ Verlangen en begeren, romantische verzuchtingen en oppervlakkigste behoeften, vreugde 

en verdriet, twijfels en keuzes, plezier en lijden, diepste afkeer en meest verheven 

esthetische appreciaties = complete subjectieve ervaringswereld → herleid tot gevolg van 

elementaire deeltjes in hersenen die volgens wetmatigheden van mechanica op elkaar 

inwerken 

▪ Elke psychologische benadering van het leven als vorm van irrationaliteit zien 

▪ Therapie: tijdelijk lapmiddel tot biologische behandeling ontdekt wordt die biologische, 

echte oorzaak van lijden aanpakt (vb. depressie) 

 

Vanuit deze visie: hiërarchie van wetenschappen 

 Fundament: fysica = mechanische interacties van elementaire deeltjes 

 Fysica → anorganische chemie → organische chemie → anatomie en fysiologie → psychologie → economie, 

politiek en sociologie 

 

→ Wereldverspreid wereldbeeld, MAAR door wetenschap achterhaald: 

 

 Kwantummechanica:  

o = Wetenschap van elementaire materiële deeltjes 

o Het houdt geen steek om niveau van bewustzijn volledig te proberen verklaren o.b.v. materiële 

niveau want elementaire deeltjes zelf bepaald door niveau van bewustzijn 

▪ Menselijke geest krijgt nauwelijks vat op 

“Anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it.” 

- Niels Bohr 

 Fysica bepaalt psychologie: niet algemeen geldig: mens als psychisch wezen bepaalt ook het niveau van de 

materiële objecten 
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▪ Wederzijdse beïnvloeding of circulaire causaliteit tussen bewustzijn en materie 

• Grondleggers kwantummechanica beschouwden het materiële als wezenlijk van de 

orde van het bewustzijn  

“In fact the smallest units of matter are not physical objects in the ordinary 

sense: they are forms, ideas.” 

“All our data, both in physics and psychology, are subject to psychological 

causal laws. […] In this respect psychology is nearer to what actually exists.” 

- Bertrand Russell (logisch positivistisch filosoof) 

 

Mechanistische wereldbeeld: materiële deeltjes als solide, absolute, ‘objectieve’ gegevens waaruit men de rest kan 

afleiden  Kwantummechanica: hoe fijnmaziger men materie onderzoekt, hoe meer de act van het observeren zelf de 

waarnemingen beïnvloedt en hoe subjectiever de waarneming wordt. 

Analoog aan onzekerheidsprincipe van Heisenberg: materie is een subjectief fenomeen 

Kwantummechanica is meest fundamentele ontkrachting van mechanistisch-materiële bepaaldheid van een psychische 

ervaring MAAR niet meest concrete  

 Er bestaan observaties die op meer directe manier aantonen dat psyché moeilijk of niet te reduceren is tot 

mechanistisch hersenapparaat  

o vb. mensen die maar 5% hersenweefsel overhouden maar toch volledig normaal mentaal 

functioneren 

▪ Hersenen zouden de eigenschap van zelforganisatie en zelfreorganisatie moeten bezitten: 

resterend weefsel neemt spontaan functies van afgestorven weefsel over 

• Deze reorganisatie vooronderstelt bepaalde vorm van bewustzijn en intentie in 

hersenweefsel → Cirkelredenering: bewustzijn als effect van materiële werking, die 

op zijn beurt een effect is van een bewustzijn 

• Experimenten omtrent neuroplasticiteit: mentale oefening leidt op KT tot 

observeerbare veranderingen in biochemie en architectuur van hersenen en 

causaal verband tussen bewustzijn en hersenen niet in één richting 

o Invloed emoties & Laura schultz : bus en kleinkind → toont dat we meer moeite moeten doen om 

psychische ervaring te begrijpen MAAR mens is blind voor directe evidentie uit eigen omgeving, 

makkelijker overtuigd door wat ‘wetenschappen ‘geobserveerd’ heeft = blind geloven 

o vb. Psycho-neuro-immunologie: rol angst en stress op virale infecties 

▪ Experiment: stress opwekken bij ratten → 40% meer kans op sterven aan virale infectie 

• Werkzame mechanisme: angst → verlaging immunologie → grotere kwetsbaarheid 

voor virussen 

• 2016: zelfde mechanisme werkzaam bij mensen 

▪ Herbert Basedow: in primitieve samenlevingen sterven mensen na vloek van sjamaan 

= Psychogene dood 

o Placebo-effect: 

▪  Shapiro en Wampold: 80% van effect van geneeskundige ingrepen is van placebo 

• Onderzoekers: placebo > medicatie 

 

→ Effect van psychische factoren op lichaam is enorm 
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 Toont subjectieve appreciatie van therapeutische interventie door patiënt 

o Positief t.o.v. behandeling: belangrijk deel genezing  negatief t.o.v. behandeling: nefast effect  

= nocebo-effect 

 Mechanisme psychogene dood, hypnotische sedatie en placebo: autoriteitsfiguur wekt krachtige mentale 

voorstelling op die levendig en helder aanwezig zijn en trekken aandacht van alle andere voorstellingen weg  

→ Lichaam neemt vorm aan van die voorstelling (het sterft, wordt gezond..) 

 Invloed mentale voorstelling op lichaam: Harrison Matthews (eierstok duiven) + Chauvin (sprinkhanen) 

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

belevingswereld  

 Gustave Le Bon: overtuigingen in massa hebben zelfde invloed op lichaam als hypnose 

 

Symbolisch register: het register van verhalen en ideologieën  

 De manier waarop verhalen mens en maatschappij in hun greep houden, is verbluffend en miskend 

 Marcel Mauss: opgroeien binnen narratief bepaalt van alles (lekker en afstotelijk vinden, beweging van 

lichaam, basale reflexen bij pijn, …)  

o Lichaam: volledig geabsorbeerd en gekoloniseerd door verhaal waarin we opgegroeid zijn 

o Levi-Strauss: L’efficacité symbolique: beschrijft hoe enorm greep van symbolische structuren op 

samenleving en individuen is, op zowel mentaal als lichamelijk functioneren 

▪ vb. bevallingen bij sjamanen in Braziliaans regenwoud  

 

Verlichtingsmens opgevoed in een mythe die iets vertelt over zijn herkomst, levensperspectief en negatieve en 

positieve emoties en affecten koppelt aan specifieke stimuli  

 Mythe is verhaal van mechanistische universum: mens als kleine machine in grote machine van universum 

o Ziekte en gezondheid: autoriteit = medisch expert die zoals sjamaan ritueel uitvoert, nl. patiënten hun 

lichaam tot orde roepen 

▪ Arts nu, net zoals sjamaan: beperkt besef van impact op zijn interventies door zijn 

symbolisch kader waarbinnen hij opereert 

• Gelooft vaak dat psychologie niets te maken heeft met genezing 

 

Enorme bijdrage placebo: toont impact van visuele voorstellingen in geneeskunde + hoe sterk hij op symbolische 

effecten gebaseerd is 

 Westerse mens toch alle aandacht op materieel biologische dimensie (psychologie = bijzaak) 

 

Solzhenitsyn: The Gulag Archipelago: gevangene in nazi concentratiekampen, later door stalinisme in goelags belanden 

Uitdaging toekomst: ruimer onderzoeken en benutten van mogelijkheden die een meer psychologische benadering van 

de mens bieden als alternatief voor de biologisch-reductionistische benadering 

 Zoniet? Kleine kans voor duurzame oplossingen voor huidige en toekomstige crisissen  

 Oorzaak psychische causaliteit als iets vreemd zien? We zijn allemaal onderhevig aan mechanistisch-

materialistische illusies, ook al dwingt wetenschap ons hier niet toe, integendeel zelfs 

o De weg naar een beter begrip van biologie en materie zal onbetwijfelbaar via het begrijpen van de 

structuur van ons psychisch leven verlopen 

▪ Fundamentele taak van wetenschap: structuur van psychische ervaring in kaart brengen, 

wetmatigheden ervan expliciteren en bestuderen welke mogelijkheden deze toegangspoort 

tot het menselijke wezen opent voor mens en maatschappij 
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Waar moeten we naartoe? 

Een wetenschap die zich niet laat verblinden door de mechanistische ideologie, maar die de rationele analyse van de 

werkelijkheid maximaal doordrijft, tot aan de absolute limiet van het rationeel kenbare, tot aan het punt waar de ratio 

zichzelf achterhaald 

HOOFDSTUK 11: WETENSCHAP EN WAARHEID 

Totalitarisme: geloof dat het menselijke verstand het leidinggevende principe kan zijn in leven en maatschappij 

 Streeft naar utopische, artificiële samenleving, geleid door technocraten of experts die vanuit technische 

kennis de machine van de samenleving optimaal laten draaien 

 Individu: ondergeschikt aan collectief → tandwiel in maatschappijmachine  

 

Ideaal technocratische maatschappij: inherent aan Verlichtingstraditie, vnl. aan positivistische tak ervan 

 Positivistische denkers: fanatieke geloof uitdrukken in humanistisch technocratische maatschappij 

o Wetenschappers en technocraten i.p.v. pausen en priesters 

o Niet God maar menselijke Rede wordt verheerlijkt = weg naar utopische maatschappij zonder oorlog 

→ Rijk der Vrijheid 

▪ vb. stalinisme, nazisme: paradijs realiseren en daarvoor was alles gerechtvaardigd  

 

Maar fout om ‘totalitarisme’ enkel in totalitaire regimes te erkennen → continu aanwezige, totalitaire grondstroom die 

bestaat uit een fanatiek streven om vanuit technisch-wetenschappelijke kennis het leven in verregaande mate proberen 

sturen en controleren. 

 

Technocratische gedachte loopt altijd op 2 benen 

1. Aantrekken door positief beeld van artificieel paradijs, mens verlost van alle lijden en tegenspoed 

2. Opdringen vanuit angst, als een noodzaak om problemen op te lossen 

 Steeds feller met elke bedreiging meer → samenleving moet veranderen in internet of bodies: 

lichaam getracked, gemonitord en getracet door technocratische overheid 

 Wie niet meegaat in de technologische oplossing, is naïef en onwetenschappelijk 

 

Totalitarisme en technocratie 

 Profileren als summum van ratio en wetenschappelijkheid 

o Technocratische paradijs zal bevolking gelukkig en gezond maken (via onderhuidse sensoren) 

▪ Niet meegaan? Gebrek aan burgerzin, vindt zichzelf belangrijker dan collectief 

▪ Teveel controle maakt ook ziek! Controle → stress → verminderde weerstand → ziekte  

▪ Hegel: ‘Das Wahre ist das Ganze’ = hele psychologische, economische en sociologische 

context speelt rol 

 

Wetenschap in 20ste eeuw 

 Het kleine en het grote zijn met elkaar verbonden, alles maakt deel uit van overkoepelend, complex en 

dynamisch systeem 
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o Grote vragen van leven naar voren → geen definitief antwoord, nooit definitief rationeel kunnen 

bepalen → eindpunt van wetenschap is geen perfect rationeel begrip en controle over de 

werkelijkheid; maar veeleer het definitief aanvaarden dat er grenzen zijn aan de menselijke ratio,  

dat het weten niet de mens toebehoort, maar in het ruimere systeem moet worden gesitueerd waar 

de mens deel van uitmaakt 

 

Spanningsveld: ontwikkeling van wetenschap zien als 

 Enerzijds: groei van rationele kennis → meer duidelijkheid 

 Anderzijds: proces dat naar een a-rationele kern in de dingen voert, naar iets dat zich onttrekt aan het 

menselijke verstand 

Begrijpen dat, naarmate rationalisering van wereld zich verderzet, de mens steeds meer het gevoel dat de essentie van 

het leven hem ontglipt en ook meer geconfronteerd met ervaringen van zinloosheid, angst, psychisch onbehagen en 

frustratie. 

Verwachten dat crisissen, inconsistenties in mechanistische ideologie en falen van pseudorationele remedies zal 

duidelijk maken dat  

 Het wezen van de dingen niet rationeel kenbaar is en de werkelijkheid niet kan worden gereduceerd tot 

mechanistische schema’s  

 Essentie gaan zoeken in datgene wat altijd maar weer aan rationalisering en mechanisering ontsnapt, in 

datgene wat uit een gesprek verdwijnt als je het digitaliseert, in verschil tussen elektrische warmte en 

houtkachel etc. 

 

Tocht wetenschap eindigt niet in superieur weten, maar soort van socratische bescheidenheid: weten dat elke rationele 

kennis relatief is en vreemd blijft aan de essentie van het object dat hij probeert te begrijpen. 

 

Verschillende grondleggers van de wetenschap hielden een mystieke wereldvisie op na 

 Geconfronteerd met onophefbare mysteries 

 Ratio is niet eindbestemming van mens: mens moet voeten zetten op elke logische trede om zo ratio te 

overstijgen  

 Logisch-feitelijke discours van wetenschap gelaten en op verlichte manier teruggegrepen: poëtisch/mystiek 

discours dat getuigt van respect en oprecht ontzag voor onnoembare  

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

 

Ontwikkelingspsychologische redeneerlijn: 

 Start: symbiotische resonantie van moederwezen door vroege (lichaams)taal 

 Spiegelstadium: einde hieraan → nu op logische manier bepalen welk woord naar welk object verwijst 

o De gedrevenheid om het discours van de Ander te begrijpen, komt in laatste instantie altijd voort uit 

de drang om dit object van verlangen van de Ander te worden 

▪ Narcisme  afhankelijkheid en angst 

• Fixering van betekenis van woorden → verliezen vermogen om symbiose te 

verkrijgen: fixering van betekenis ervan zorgt dat de woorden hun resonerend 

vermogen verliezen en de klanken niet meer de connectie teweegbrengen die ze in 

de eerste levensmaanden teweegbrachten 
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→ Samenhang tussen aantal elementen: fanatiek streven naar logisch-rationeel begrip, narcisme, afhankelijkheid, angst 

en sociaal isolement. 

 

 Tweede enorme revolutie in de subjectieve ervaring van het kind (3.5j):  

o Beseft dat woorden geen definitieve betekenis kunnen krijgen: taal heeft onophefbaar tekort en er is 

geen definitieve zekerheid 

o Narcistische illusie van het ‘ultieme object’ van Ander te worden wankelt en kind geconfronteerd met 

oerangst in het narcistisch universum: achtergelaten omdat je niet voldoet aan eisen van Ander 

o 2 paden kiezen op dat moment: 

▪ Terugdeinzen voor narcistische angst + onzekerheid ongedaan maken door zich nog 

hardnekkiger aan narcisme en (pseudo)rationaliteit vast te klampen → geïsoleerde existentie 

en meer angst en onbehagen 

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

leven en eigenheid te realiseren: niet meer het object van de Ander hoeven zijn → opent 

ruimte om zichzelf te mogen zijn en eigen persoonlijkheid te realiseren 

o Streefdoel = het graag gezien worden in de eigenheid als mens, in zijn eigen 

manier waarop het keuzes maakt en zich als mens verhoudt tot andere mensen  

o Steeds gevoeliger voor niet feitelijk en niet-logisch taalgebruik → hierin vindt 

kind resonerende functie van taal en vereniging met de Ander terug 

o Losheid ervan laat uitwisseling van klanken toe om iets over te dragen van de 

logisch ongrijpbare eigenheid van gesprekspartners op elkaar 

o Spreken verandert op dat punt van een vehikel om kennis over te dragen in 

waarheid 

o Overgang van narcistische positie (his majesty the baby: iedereen staat altijd 

klaar voor mij) naar ‘mens’ onder de mensen → emanciperen: wordt 

zelfstandiger en onafhankelijker 

 

→ Samenhang tussen aantal elementen: vermogen om onzekerheid te verdragen, gevoeligheid voor resonerende taal, 

menselijkheid, eigenheid, soevereiniteit en connectie met Andere  

 

Revolutie: bij elk kind verschillend en nooit definitief 

 Hele leven als poging om ruimte voor zichzelf te vinden in verhouding met Anderen  

o Ene meer dan andere, maar wel existentiële opdracht in leven  

o Hoe vollediger dit proces doorlopen: hoe meer energie en creatieve kracht  

 

De wetenschap én de op haar gebaseerde Verlichtingsmaatschappij staan voor dezelfde tweesprong als elk kind staat 

wanneer het geconfronteerd wordt met de fundamentele onzekerheid van zijn bestaan en van zijn positie in 

verhoudingen met de Ander 

o Als maatschappij terugdeinzen voor de angst en de onzekerheid miskennen 

o GEVOLG: oplossing zoeken in nog meer (pseudo)wetenschappelijke ideologie, schijnrationaliteit, 

schijnzekerheid en technologische controle → nog meer angst, depressie en (sociaal) isolement  

→ nog hardnekkiger oncontroleerbare controleren → nog meer ontreddering  

▪ Einde vicieuze cirkel: massavorming en totalitarisme: radicale destructie van menselijke 

creativiteit, eigenheid, diversiteit en elke vorm van sociale band 

▪ Proces naar limiet aan het evolueren: massavorming en ver-technologisering en -

mechanisering zo doorgedreven dat haar controle tot kern van intimiteit en privésfeer reikt  

o We maken daarmee het eindpunt mee van een cyclus: moment waarop een heersende ideologie tot 

haar uiterste consequentie gedreven, zich nog een keer in haar volle macht opricht en ook zo 
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definitief haar onmacht toont  

 

o Als maatschappij onze narcistische angst trotseren en onzekerheid aanvaarden 

o Onzekerheid als noodzakelijke voorwaarde voor ontstaan van creativiteit, eigenheid en menselijke 

band 

o Maatschappij: ruimte waarin verbondenheid en individuele verschillen elkaar wederzijds versterken 

o Grote Wetenschap volgde dit spoor: Rede volgen tot haar absolute limiet en heeft de opening 

gemaakt naar en uitzicht gegeven op een nieuwe vorm van kennen, nieuwe vorm van verbinden met 

het Andere en op een menselijke existentie volgens andere principes 

▪ Vertrekken zoals kind: object kan volledig logisch begrepen worden → feiten zijn logisch 

maar hoe verder analyse, hoe helderder er kern in aftekent die onlogisch en onbereikbaar is 

voor menselijke verstand → realisatie van de relativiteit van elke logica  

 

Opkomst mechanistisch mens en wereldbeeld 

 Revolutie op niveau van kennen van de wereld 

 Religieus wereldbeeld: kennis aan mens door God→ bron weten buiten mens 

 Mechanistisch wereldbeeld: bron van kennis in zichzelf → feiten observeren en logisch nadenken = kennis 

→ na tijdje ook besluit: kennis ligt buiten mens 

o Kennis trilt in de dingen en mens ontvangt het door mee te trillen op deze frequentie → hoe meer 

vooroordelen en overtuigingen opzij zetten, hoe zuiverder meetrillen en nieuw weten ontvangen 

 

“Grote wetenschappers beschikken niet zozeer over een enorme logische 

denkcapaciteit, maar wel over buitengewoon vermogen om zich in te 

leven in de dingen die ze bestuderen.” 

- Thom 

 vb. vakmanschap kan niet door theorie, leren aanvoelen van je materiaal/job 

 vb. lichaam leren aanvoelen /leven leren aanvoelen  

 

Mens zichzelf als psychisch wezen leren kennen, als knooppunt van subjectieve ervaringen, gedachten, gevoelens, in 

het bijzonder zoals deze opwellen in verhoudingen met anderen.  

 Vermogen om eigen ervaring aan te voelen en onder woorden te brengen en uitspreken t.a.v. Ander = kern 

van onze existentie als mens  

 We bestaan als mens op moment dat we via een vol spreken iets van onze eigenheid aan een ander kunnen 

geven  

 

Mechanistische en biologisch-reductionistische visie: aftakeling en dood zijn zinloos, heeft ons niets te zeggen en leren 

als mens. Dood heeft in Grote Mechanistische Verhaal geen aanvaardbare rol, maar in nieuw Groot Verhaal wel nieuwe 

plaats geven door cultiveren van de kunst van het goede spreken en realiseren van het contact met het object. 

 In de mate waarin men zich kan verbinden met wat zich buiten zichzelf bevindt, overstijgt men de eigen 

grenzen en wordt de eigen ervaringswereld verruimt naar een existentie zie zich in tijd en ruimte eindeloos 

uitstrekt. 

 De resonantie met het grotere zorgt dat men participeert in de tijdloosheid van het universum; dat men trilt 

als een riet in de eeuwige lucht van het leven. 
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Max Jacob:  

“Le vrai est toujours neuf.” 

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

 Ontmoeting met object produceert waarheid die telkens vernieuwd → kernkenmerk: niet logisch 

correct MAAR fris en oprecht resoneren met datgene waarover het gaat  

 

 

Foucault: De moed tot waarheid  

 Retoriek  waarheid (onderscheid) 

o Retoriek: in een ander denkbeelden en overtuigingen op te wekken die hij zelf niet deelt 

o Waarheidsspreken: oprecht een idee of ervaring van zichzelf via zijn spreken overbrengen 

op Ander (iets in zichzelf laten resoneren in ander) 

 Steeds meer retoriek (vb. politiekers: enkel overtuigen, voeren het niet uit) 

o Maar revolutie in maatschappij zou moeten kantelen naar waarheid als sturend principe 

 

Foucault: 4 vormen van waarheidsspreken 

1. Profetie: voorspellend vermogen dat niet voortkomt uit logisch begrip maar uit het aanvoelen van 

het verhaal dat de werkelijkheid in zijn greep heeft 

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

3. Techné: vermogen om technisch correct te spreken, m.a.w. een logisch-feitelijk discours produceren 

dat adequaat de structuur van het object vat waarnaar het refereert 

4. Parrhesia (= vrijmoedig spreken): de moed om die woorden te laten klinken in de publieke ruimte die 

het schijndiscours van de maatschappij verbreken  

 

 → Alle 4 te maken met het vermogen om met een object te resoneren en die resonantie in een oprecht 

spreken te  

      laten klinken en over te dragen op anderen 

→ Herwaardering van waarheidsspreken zal dé graadmeter zijn van de mate waarin de revolutie zich aan het  

      voltrekken is → nodig om totalitarisme te boven te komen  

 

 

Vraag: gevaarlijk om rationaliteit als ideaal op te geven? 

 vb. dagelijks sterven 35.000 kinderen van honger maar waarom beroert ons dit niet en virus wel? 

o Rationaliteit en humanisme van Verlichting zijn vaak maskers → afdoen?: irrationaliteit en 

oeroude menselijke ondeugden  

o Een rationeel wereldbeeld belet ons niet om het irrationele de vrije loop te laten, 

integendeel! → het belet ons om de irrationaliteit te erkennen→ groteske proporties 

 

Mens die limieten van verstand kent: minder verwaand en menselijker, laten anderen ‘anders’ zijn. Beseft: 

‘recht op eigen verhaal’. Gat in logica opent ruimte voor eigen stijl en de drang tot creatie  
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“Al scheppend werd ik gezond.” 

- Goethe 

Beschrijving voor medicijn tegen het kwaal dat het leven is.  

Remedie zorgt ervoor dat we recht op vrije meningsuiting en zelfbeschikkingsrecht kunnen huldigen zonder 

ons door elkaar bedreigd te voelen.  Ze draagt het vermogen in zich om angst, onbehagen, frustratie en 

agressie te milderen, zonder dat we daar een vijand voor nodig hebben. Dat is het punt waarop we ons niet 

meer in de massa hoeven te verliezen om zin en verbondenheid te ervaren, dat is het punt waar de winter 

van het totalitarisme plaats maakt voor een lente van leven. 

 


