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INLEIDING 
Niet in het boek maar in de les: 

• Tegen eind 18e eeuw: maatschappelijke structuren definitief bepaald door iets 
• Immanuel Kant: “Wat is Verlichting?” 

o Motto van de UGent “durf denken” is hier rechtstreeks van afgeleid 
o Er wordt een soort vermogen gecreëerd door de leiders dat de 

bevolking durft te denken en spreken, het is al te gemakkelijk om te 
vertrouwen op anderen 

§ VB.: voor gezondheid volledig vertrouwen op dokters, … 
o De leiders moeten een sfeer creëren opdat mensen gaan denken en 

een eigen uitspraak en mening hebben 
o De deugd die hij beschrijft wordt al sinds oude Grieken al centraal 

gesteld 
§ ‘Pareisia’ = het vermogen van de mens om vrijmoedig te 

spreken à de mens is vrij en is moedig omdat hij durft in te 
gaan tegen het dominante discours, tegen de algemene 
opvatting 
• Ingaan tegen het dominante discours is goed 

o Is het dominante discours dan altijd verkeerd? 
§ Nee, maar elk discours dat dominant is heeft op 

een bepaald niveau wel de neiging om te 
vervallen in dogmatiek, schijn, leugens en 
manipulatie 
• (Ook gebeurd bij de wetenschap, zie H1) 
• Hoe komt dat? 

o Het wordt door een meerderheid 
geloofd, het wordt een narratief / een 
verhaal 

o Het wordt dan ook het geprivilegieerd 
instrument om de meerderheid te 
manipuleren en bedriegen 

§ VB.: reclame maken door te 
zeggen dat iets wetenschappelijk 
getest en bewezen is, … 

§ Onderzoekers doen naast kennis 
aan wetenschap voor status, 
geld, … 

o Om bovenstaande redenen is het nodig dat er 
mensen zijn die tegen het discours blijven ingaan en 
ons tonen dat het ver van de waarheid ligt! 

o Ons onderwijssysteem doet iets verkeerd! 
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§ Er wordt niet voor gezorgd dat mensen aangemoedigd worden 
om zelf kritisch naar dingen te kijken, maar er wordt voor 
gezorgd dat mensen meer conformerend worden op de 
schoolbanken 

o Kant slaagt de nagel op de kop! 
§ Mensen moeten de deugd van het vrij denken en spreken 

hebben en de verlichtingsmaatschappij zou aan mensen 
moeten toelaten van dit te doen 
• Maar eigenlijk is dit gefaald, want er is steeds meer 

massavorming, … (zie hieronder!) 
 

Er is een nieuw totalitarisme dat zich langzaam uit zijn zaad losmaakt en het weefsel van 
de samenleving doet verstarren. 
• De greep van de overheid op het privéleven van het individu neemt steeds meer 

toe. 
o Het recht op privacy kalft steeds meer af (in het bijzonder sedert 9/11) 
o Alternatieve stemmen worden in toenemende mate gecensureerd en 

gesanctioneerd (vooral in de context van het klimaatdebat) 
o Het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten stijgt exponentieel 
o … 

è Het initiatief hiervoor kwam niet enkel van de overheid, de opkomst van de woke-
cultuur en de klimaatbeweging hebben hier ook aan bijgedragen. 
o De bevolking vraagt zelf voor een nieuwe, hyperstrenge overheid 

§ Het technologische ‘tracken en tracen’ van de bevolking werd steeds meer 
aanvaardbaar en zelfs noodzakelijk geacht. 

è Dystopische toekomstbeeld (1951) van Hannah Arendt werd steeds realistischer 
o Na de val van het nazisme en stalinisme zou een nieuw totalitarisme oprijzen, 

niet meer geleid door mensen zoals Stalin en Hitler maar wel door droge 
bureaucraten en technocraten 
§ We krijgen een technocratisch totalitarisme waarin mensen zich gaan 

fixeren op technologie 

è Waarom rees deze nieuwe staatvorm op in de eerste helft van de 20e eeuw en wat 
is het verschil met de klassieke dictaturen van voordien? 
o Dictaturen: gebaseerd op een primitief psychologisch mechanisme, de vrees 

die het agressieve potentieel van het dictatoriale regime inboezemt  bij de 
bevolking 
§ (Als er geen oppositie meer is tegen de kleine groep, dan mildert hij zijn 

agressie en toont dat hij de macht in handen heeft door vriendelijk te zijn en 
te tonen dat hij een goede leider is) 

o Totalitaire staat: gegrond in het psychologische proces van massavorming 
 

§ Voorbeelden van totalitaire staten: Nazi-Duitsland, Sovjet-Unie, de volledig 
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nieuwe staatsvorm in de 20e eeuw 
§ (Een totalitair systeem ontplooit zijn volledige agressieve vermogen pas als 

de oppositie monddood is gemaakt 
• Stalin heeft bijv. zuiveringen toegevoerd 

o Hij roeide de aristocratie uit, daarna de boeren, de goudsmeden (al 
moeilijker te begrijpen) en dan om het even wie (random 
aangeduide mensen) 
§ Zo werden 50% van zijn trouwe leden uit de communistische 

partij vermoord (deze mensen ondergingen hun lot gewillig 
omdat dit zogezegd de communistische partij zou helpen)) 

§ Kenmerken 
• Radicale bereidheid van individuen om hun persoonlijke belangen op 

te offeren uit solidariteit met het collectief (i.e. de massa) 
• 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 
• Groepsvorming waarbij individuen het vermogen om kritisch te denken 

verliezen en er een soort groepsdenken ontstaat (ÛKant) 
o Wordt steeds groter en duurt steeds langer 
o VB.: kruistochten, Franse Revolutie 

• Proces met sluipend karakter; bevolking valt er achteloos ten prooi 
aan! 
o Yuval Noah Harari: “ de meeste mensen zouden het niet opmerken 

mocht er zich een totalitaire staat installeren 
• Mensen gaan blind mee in alle verhalen binnen een totalitair systeem 
• Grote vraag: waarom wordt de bevolking hier steeds gevoeliger aan? 

è We associëren totalitarisme vooral met concentratiekampen, … maar dat is pas een 
laatste stap van een zeer lang proces! 

 
Totalitarisme is ook verbonden met allerlei andere wetenschappelijke gebieden 

• VB.: psychologisch probleem van totalitarisme raakt aan de replicatiecrisis die in 
2005 in de wetenschappen losbarstte 
o Slordigheden, fouten, geforceerde besluitvorming en fraude waren 

wijdverspreid in wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kwamen zeer veel 
onderzoeken tot foute besluiten, in sommige wetenschapsgebieden tot 85% 
 

§ Psychologisch interessant fenomeen: meeste onderzoekers denken 
dat ze min of meer correct handelen bij hun onderzoeken, ze hebben 
niet door dat ze een fictieve werkelijkheid creëren met hun werk 

o Zeer groot probleem voor maatschappij die wetenschap blind vertrouwt 
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§ Verband met het totalitarisme! 
• De grondstroom van totalitarisme is het blinde geloof in een 

soort statistisch-cijfermatig onderbouwde ‘wetenschappelijke 
fictie’ die een ‘radicale minachting voor de feiten vertoont’ 
o Hannah Arendt: “Het ideale subject voor een totalitair 

regime is niet de overtuigde nazi of communist, maar 
iemand voor wie het onderscheid tussen feit en fictie en het 
onderscheid tussen waar en vals niet meer bestaat” 

o Fundamenteler probleem: er schort iets aan ons wetenschappelijk 
wereldbeeld 

§ Merkbaar in academisch onderzoek, maar ook in steeds 
perspectieflozer en pessimistischer toekomstbeeld; groot deel van de 
bevolking in sociaal isolement, aan de psychofarmaca, met een brun-
out, … 

§ Sterke stijging in maatschappelijke stressindicatoren 
• Betekenis: het systeem stevent op een kantelpunt af, het gaat 

zich reorganiseren en een nieuw evenwicht zoeken 
• Wetenschap is veranderd naar een ideologie en een dogmatisch systeem! 

o Een vraag die we ons in dit vak gaan stellen: waarom zorgt de 
wetenschappelijke ideologie voor de opkomst van de massa en het 
totalitarisme? 

 
Coronacrisis: steeds veranderende maatregelen en virologen die macht van de politici 
overnemen, beloftes zoals vrijheid in de zomer worden niet waargemaakt, domme fouten 
in grafieken, … 

• Mensen beginnen zich vragen te stellen over waar de virologen naartoe willen 
o Elke stap in het proces doet ons meer van onze vrijheden verliezen 

§ Mensen worden herleidt tot een QR-code in een groot technocratisch-
medisch experiment 

• Deze crisis kwam niet uit de lucht gevallen en pas perfect in een reeks van steeds 
krampachtiger en zelfdestructiever wordende maatschappelijke reacties op 
objecten van angst: antwoord voor angst is steeds meer controle 
o Men vergeet dat menselijke wezens maar tot een bepaalde graad controle 

verdragen ® vicieuze cirkel in maatschappij die tot totalitarisme zal 
leiden 

§ Controledwang ® angst ® controledwang ® angst ® … 
 
 
• Zorgt voor extreme overheidscontrole en uiteindelijk ook 

radicale destructie van de psychische en fysieke integriteit van 
het menselijk wezen 

• We moeten die angst als een probleem op zich gaan 
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beschouwen en de oorzaak bekijken 
o Oorzaak: het Grote Verhaal van onze maatschappij (= 

verhaal van de Verlichting) 
§ Verhaal van mechanistische wetenschap waarin 

mens wordt gereduceerd tot een biologisch 
‘organisme’ en onze psychologische, symbolische en 
ethische dimensie miskent waardoor het menselijke 
verhoudingen onmogelijk maakt 

§ Het verhaal isoleert de mens van zijn medemens en 
de natuur, het verandert ons in een geatomiseerd 
subject 
• In dit subject herkende Hannah Arendt het 

elementaire bestanddeel van de totalitaire staat 
 

Totalitarisme is geen historische toevalligheid 
• Het is het logisch gevolg van het mechanistisch denken en het ermee verbonden 

waanachtige geloof in de almacht van het menselijke verstand 
o Het is daarom ook hét symptoom bij uitstek van de Verlichtingstraditie 

 
Samenstelling boek 

• Dit boek geeft de psychologische analyse van bovenstaande stelling 
• Dit boek zal het symptoom van het totalitarisme analyseren en situeren binnen de 

ruimere logica van het maatschappelijke proces waar het deel van uitmaakt 
o DEEL 1: Hoe creëert het dominante mens- en wereldbeeld (de 

mechanistisch-materialistische ideologie) de maatschappelijk-
psychologische toestand waarop massavorming en totalitarisme gedijen? 

o DEEL 2: Het eigenlijke proces van massavorming en het verband met 
totalitarisme 

o DEEL 3: Hoe kunnen we het huidige mens- en wereldbeeld overstijgen 
zodat de symptomatische oplossing van het totalitarisme overbodig wordt? 
 

Leerstof voor dit vak 
• Het boek, niet wat er in de lessen gezegd wordt of op de powerpoints staat 
• Geen namen kennen, buiten frequent voorkomende namen zoals Hannah Arendt 

 
Examen gaan waarschijnlijk 2 of 3 open vragen zijn! 
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Deel I: Wetenschap en haar 

psychologische effecten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 – WETENSCHAP EN 
IDEOLOGIE 

Verhaal over Galilei: 
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• Galileo Galilei is een student in 1582 en zit in de dom van Pisa te luisteren naar 
een saaie priester die het religieus discours verkondigt. Boven het hoofd van de 
priester hangt een lamp en die gaat in slingerbewegingen over en weer door de 
kerk. Galilei is erdoor gefascineerd en telt hoe lang de slingerbeweging duurt. Hij 
ontdekt dat de beweging ongeacht de uitwijking van de lamp steeds even lang 
duurt. 

o Later ontdekt hij dat enkel de lengte van de slingerarm relevant is, het 
gewicht, … doen er allemaal niet toe voor de tijd van de slingerbeweging! 

• Doel van het verhaal van Galilei: de essentie van de culturele en 
maatschappelijke omwenteling symboliseren ® het godsdienstige discours 
verliest zijn autoriteit en de wetenschap neemt het roer over! 

o Godsdienstige discours: dogma’s afgeleid uit religieuze teksten en 
zonder rationele gronden, kennis ligt buiten de mens zelf en wordt 
gegeven door God 

§ Als de mens leed onder de wereld (de schepping van God) dan 
kwam dit omdat er iets fout was met de mens zelf en omdat hij in 
zonde leefde ® Mens in vraag stellen in plaats van wereld 

o Wetenschappelijk discours: mens kan zelf tot kennis komen door 
observaties, registratie van feiten en logische verbanden leggen met zijn 
logisch verstand 

§ Mens gelooft nu dat hij de wereld kan veranderen en zelf 
gewoon kan blijven wie hij is 

§ Doel: de wereld begrijpen en een nieuwe gestalte geven, er een 
rationele samenleving van maken 

Met de opkomst van het wetenschappelijk discours kwam ook de Verlichting op 
• Immanuel Kant (1784): “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.” 

o Galilei was een van de eersten die het had gedurfd om te denken en 
anderen zoals Copernicus en Newton deden het hem na 

§ Ze lieten allemaal zien dat allerlei aspecten van de werkelijkheid 
precies in mathematische en mechanistische formules te vatten 
waren ® “universum moet dan wel volledig te beschrijven zijn 
via de wiskunde” 

§ De denkers namen ook een unieke menselijk-ethische positie in 
ten aanzien van de wereld en de dingen 

• Ze hadden de moed om de dogma’s van hun tijd aan de 
kant te zetten en kozen ervoor om hun onwetendheid te 
aanvaarden en te kijken naar wat de wereld hen te 
vertellen had 

o Door hun niet-weten ontstond er een nieuwe 
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soort weten! 

De frisse wetenschap vertoonde alle kenmerken van wat de Franse filosoof Michel 
Foucault een waarheidsspreken noemt. 

• Waarheidsspreken = een vorm van spreken die een (maatschappelijke) 
consensus doorbreekt 
o Wie de waarheid spreekt breekt het gestolde verhaal waarin de groep 

zekerheid, zijn gemak en zijn toevlucht zoekt open. 
§ Daarom is waarheidsspreken ook gevaarlijk want het jaagt de 

groep angst aan en zorgt voor irritatie en agressie. 
§ Waarheidsspreken is ook noodzakelijk want als een 

maatschappelijke consensus nooit doorbreken wordt dan verwordt 
hij tot dode letter, versmachtende schijn en hypocrisie. 

o De waarheid is steeds een oprechte en nieuwe stem die door de massa 
heen breekt! “Le vraie est toujours neuf” (Max Jacob) 

Wetenschap is in essentie openheid van geest 
• Oorspronkelijke wetenschappelijke praktijk (basis voor Verlichtingstraditie) ging 

alle vooroordelen opschorten en stond open voor alle mogelijke diversiteit in 
ideeën, gedachten, veronderstellingen en hypothesen. 
o Cultivering van het twijfelen en verheffing van onzekerheid tot een deugd 
o Feiten zelf aan het woord laten en kijken bij welke theorie ze het beste 

pasten en niet omgekeerd 
§ Feiten worden dus herboren als frisse, prille waarheden 

o Vrije meningsuiting was ook super belangrijk 
§ VB.: Hall Evelyne Beatrice karakteriseerde het belang dat Voltaire 

hier aan hechte als “Ik ben het grondig oneens met wat je zegt, 
maar ik zou mijn leven geven voor je recht om het te zeggen” 

o Bevrijding van de mens uit zijn opgelegde onmondigheid 
§ Doorbrak het systeem van religieuze dogmatiek wat eigenlijk tot 

een soort dwang en onderdrukking was verworden 

De wetenschap was zeer nuttig maar had ook enkele rare en moeilijk te verklaren zaken! 
• Werd in ongelofelijk veel domeinen gebruikt en werd flexibel aangepast zodat ze 

overal het sublieme kon realiseren 
o Men ging getrouw de Rede volgen en kwam tot veel inzichten 

§ VB.: eerste helft 20e eeuw: fysici bewezen dat de kern van materie 
niet losstaat van het observerende subject 
• Observatie van een object verandert het object zelf! 

o (“Looking at something changes it”, Schrödinger) 
• Men gaf de illusie dat de mens ooit zekerheid kan bereiken 

o Werner Heisenberg: onzekerheidsprincipe 
§ Zelfs puur materiële ‘feiten’, zoals de situering in tijd en ruimte van 

materiële deeltjes, niet eenduidig bepaalbaar zijn 
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• Uiteindelijk gaven de grote geesten die de ratio en feiten het trouwst volgden toe 
dat de kern van dingen ultiem niet in de logica te vatten is 
o VB.: Niels Bohr besluit dat enkel poëzie volstaat om het bizarre gedrag van 

elementaire deeltjes te verklaren 
o VB.: Edward Lorenz verklaart het idee van voorspelbaarheid van de wereld 

en de dingen (dat Laplace zwaar verkondigde) ongeldig 
§ Zelfs als je complex gedrag in een mathematische formule kunt 

vatten, dan nog kun je zijn gedrag geen seconde op voorhand 
voorspellen 

• Idee van universum als dood en ongericht (niet-teologisch) mechanisch proces 
bleek wetenschappelijk onhoudbaar 
o Chaostheorie toonde aan dat materie zich voortdurend op manieren 

organiseert die mechanisch niet te vatten zijn 
o Er zit gerichtheid en wil in het universum! 

• Newton (17e eeuw): de wetten van de mechanica zijn maar op een heel beperkt 
deel van de werkelijkheid van toepassing 
o Dit werd steeds duidelijker naarmate de wetenschap vooruitging 

§ René Thom (20e eeuw): “Dat deel van de realiteit dat goed kan 
worden beschreven met wetten die becijferd kunnen worden, is 
extreem beperkt” EN “Alle grote theoretische vooruitgang is volgens 
mij voortgekomen uit de capaciteit van onderzoekers om ‘in de 
huid’ van 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.” 

Wetenschap bestaat dus niet uit het leggen van droge logische verbanden tussen 
‘objectief’ waarneembare feiten. Het wordt gerealiseerd door een vermogen tot empathie, 
een soort resonerend invoelen met het fenomeen dat onderzocht wordt. 

• Wetenschap stoot op een kern die zich aan elk logisch discours onttrekt! 
o Dit resulteert in een seminale religieuze ervaring – de religieuze ervaring 

die voorafgaat aan en niet bedoeld wordt door enige vorm van 
godsdienstige institutionalisering 

§ Max Planck: wetenschap arriveert uiteindelijk waar religie 
ooit vertrok, in persoonlijk contact met het Onnoembare (zie 
H11) 

• Fysici van de 20e eeuw herwaarderen daardoor ook 
grote religieuze en mystieke geschriften 

 
o Aangezien de inhoud, structuur, beeldspraak, 

symboliek, … meer greep geven op de 
werkelijkheid dan enig logisch, rationeel 
discours 

• Op het einde ontworstelde wetenschap zich dus aan alle dogma’s van het 
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religieuze discours en gingen ze het originele statuut teruggeven aan de 
religieuze en mystieke teksten: symbolische, metaforische teksten voor datgene 
wat zich eeuwig aan het menselijke verstand onttrekt. 

o Het getrouw volgen van de Rede leverde haar meest verheven prestatie: 
haar eigen grens in kaart brengen 

§ Menselijke verstand aanvaardt zijn eigen beperktheid en situeert 
de ultieme kennis opnieuw definitief buiten zichzelf 

§ Ultieme prestatie van de wetenschap: uiteindelijk troonsafstand 
doen en beseffen dat ze niet het richtinggevende principe kan 
zijn voor de mens 

• Kern van de zaak ≠ menselijke ratio, = de mens als een wezen dat ethische en 
morele keuzes maakt, mens in verhouding tot medemens en tot het onnoembare 
dat in de kern van dingen tot hem spreekt 

Een tak in de wetenschap die vanaf het begin de andere richting uitgroeide 
• Door de grootse resultaten van de wetenschap kantelde de openheid van geest 

naar een overtuiging ® de wetenschap werd een ideologie 
o Vooral de mechanistisch-materialistische tak (de “harde” wetenschap) 

bracht geesten in vervoering 
§ Dit kwam door hun eenvoudige basisprincipes (wetten van 

mechanica), concrete objecten (tast- en zichtbaar) en zeer veel 
praktische toepasselijkheid (stoommachine, tv, ruimtevaart, …) 

• Deze vorm van wetenschap kan de wonderen verrichten 
waar men vroeger op wachtte van God 

o Mensen lieten het geloof achter zich en gingen 
succesvol voort op wat ze wisten 

§ Mechanistisch denken leverde vanaf de Verlichting progressief 
het enige nog resterende Grote Verhaal in de westerse cultuur 

• Verhaal van de oerknal en dat alles bestaat uit de 
reacties van atomen, … waardoor de menselijke 
subjectiviteit in dit mensbeeld een onbetekenend 
bijproduct wordt 

o (Zie credo van het mechanistisch materialisme 
op p.29 in boek) 

o Wie hieraan twijfelt verklaart zichzelf gek 
§ Men mag enkel nog twijfelen aan de 

‘juiste’ dingen, omgekeerde visie van 
wat wetenschap origineel was 

• Wetenschap onderging net als elk dominant discours een transformatie 
o Oorspronkelijk was ze een discours waarmee de minderheid een 

meerderheid trotseerde, maar nu werd ze zélf het discours van de 
meerderheid 

§ Daardoor werd het geschikt voor doelen zoals manipulatie, 
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macht, geld verdienen, … 
• Carrière: meer publicaties = meer kans om prof te 

worden, producten verkopen: wet. bewezen dat onze 
zeep het witste wast, mensen misleiden: knoeien met 
statistieken, anderen stigmatiseren: wie … gelooft is 
dom, exclusie verantwoorden: bijv. nergens binnen 
mogen zonder coronapas, … 

o Wetenschap werd net zoals elk discours een geprivilegieerd instrument 
van opportunisme, leugen, bedrog, manipulatie en macht 

Doordat wetenschap na verloop van tijd een ideologie werd, verloor het de kwaliteiten 
van waarheidsspreken 

• Illustratie hiervan: replicatiecrisis vanaf 2005 in de academische wereld 
o Begon door een aantal zware gevallen van wetenschappelijke fraude 

§ Onderzoeksdata bleek gemanipuleerd, verzonnen, … 
o Echte vormen van fraude waren vrij zeldzaam, maar er waren ook zeer veel 

twijfelachtige onderzoekspraktijken en die kwamen in immense aantallen 
voor 
§ Daniele Fanelli (2009): onderzoek waarbij ze vond dat minstens 72% 

van de onderzoekers bereid was om op een of andere manier hun 
onderzoeksresultaten te verdraaien 

§ Onderzoek wemelde daarbovenop ook nog eens van (onbedoelde) 
reken- en andere fouten 

o Dit alles zorgde voor een groot gebrek aan repliceerbaarheid van 
wetenschappelijke bevindingen 
§ De resultaten van wetenschappelijke onderzoeken bleken niet stabiel 

te zijn. Als verschillende onderzoekers hetzelfde experiment deden, 
kwamen ze tot verschillende bevindingen. 
• VB.: economisch onderzoek 50% mislukte replicatie, 

kankeronderzoek 60%, biomedisch onderzoek 85% 
§ John Ioannides maakt artikel met titel “Why most published research 

findings are false” 
§ Zelfs studies die de kwaliteit van onderzoek nagingen kwamen tot 

verschillende conclusies 
o Afgelopen decennia probeerde de academische wereld dit probleem te 

verhelpen: publicatiedruk in vraag stellen, onderzoekers aanmoedigen om 
gegevens openbaar te maken, … 

 
§ Maar niet zo veel effect: 2021 opnieuw onderzoek naar kwaliteit en 

daarin gaf 50% van de onderzoekers aan dat ze hun bevindingen 
soms tendentieus voorstellen (wat waarschijnlijk een onderschatting is 
want vaak durft men het ook anoniem niet toe te geven) 

• Wijst op een fundamentele epistemologische crisis (een crisis in de manier 
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waarop de mens tot kennis probeert te komen): onze invulling van objectiviteit is 
verkeerd en vooral gebaseerd op het idee dat cijfers een geprivilegieerde manier 
zijn om feiten te benaderen 
o Problemen van replicatiecrisis waren het ergst in domeinen waar de 

fenomenen moeilijk meetbaar waren 
§ VB.: chemie en fysica voel goed mee, maar psychologie en 

geneeskunde waren problematisch aangezien de fenomenen daar 
complex en dynamisch zijn 
• Die complexe fenomenen zijn slechts beperkt meetbaar want ze 

zijn niet herleidbaar tot unidimensionele kenmerken en toch 
probeert men ze heel vaak krampachtig in cijfers te wringen. 

• De cijfers die je in deze werkvelden verkrijgt lijken objectief maar 
zijn eigenlijk (zeer) relatief 
o Zo tonen studies naar cross-method agreement aan hoe 

problematisch ze eigenlijk zijn 
§ Overeenkomst in psychologie van verschillende 

meetmethoden voor eenzelfde ‘object’ correleren 
vaak maar 0.45 met elkaar! 
• Dit cijfer is heel slecht!  

Denk aan voorbeeld van schrijnwerker die 
raam wil maken (zie p.33 in boek) 

• De metingen zijn daarom niet zinloos, maar 
duidelijk toch niet zo ‘objectief’ als men denkt 

§ Ook in de geneeskunde is het niet veel beter! Denk 
bijvoorbeeld aan alle problemen met de PCR-
testen. Je kan het op veel manieren afnemen, de 
resultaten zijn wisselvallig, … 

• Goethe: “Het meten van een ding is een grove handeling die op 
levende wezens slechts hoogst onvolkomen kan worden 
uitgevoerd” 
o Het proberen meten van iets onmeetbaar zorgt voor 

pseudo-objectiviteit want het onderzochte object verdwijnt 
achter de cijfers die de onderzoeker verkrijgt 

• Tests en meetprocedures met een lage validiteit zijn al problematisch op zich, 
maar ze leiden er ook toe dat een onderzoeker verzaakt om zijn 
onderzoeksobject op een andere, minder gesofisticeerd ogende, maar vaak 
degelijke manier te beschrijven (VB.: gewoon met woorden, …) 
o Hier zit het drama van de geneeskunde en psychologie 

§ Klassiek onderzoek (grondige gevalstudies) inwisselen voor onderzoek 
dat er wetenschappelijk uitziet maar dat vaak niet is 
• De cijfers in de studies lijken veel te zeggen, maar hebben vaak 

minder inhoud dan de grondige beschrijving in woorden 
o Hierdoor kwamen andere problemen van de replicatiecrisis zoals de 



14 
 

slordigheden en geforceerde besluitvorming ook naar voren! 
§ Als je gegevens in cijfers probeert te wringen dan voelt je onderzoek 

minder waardevol en zal je dus ook minder gemotiveerd zijn om 
secuur en met plichtsbesef te werk te gaan 

De problematische kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek roept nogal wat vragen op 
over verschillende onderwerpen, hieronder een voorbeeldje 

• Blind-peerreview-systeem 
o Wordt gezien als een soort ultieme garantie van de wetenschappelijke 

kwaliteit van een publicatie voor artikels in wetenschappelijke tijdschriften 
§ 2 of 3 onafhankelijke experts lezen een studie na zonder dat ze 

weten wie de auteur is 
• Probleem: in werklelijkheid weten de onderzoekers vaak 

wel wie de auteur is aangezien die in hetzelfde 
vakgebied werkt en een bepaalde schrijfstijl heeft, … 

o Eerlijke beoordeling vraagt dus van de expert dat ze voldoende tijd en 
energie willen vrijmaken voor een goede analyse EN dat ze al hun 
persoonlijke vooroordelen met betrekking tot de auteur en zijn 
onderzoekersteam aan de kant zetten 

§ Het systeem staat en valt dus met het ethische en morele 
gehalte van de expert en dus met zijn subjectieve en menselijke 
kenmerken! 

Besluit van het hoofdstuk 
• Grote Wetenschap (die openheid van geest houdt en de Rede volgt) en kleine 

wetenschap (die verwordt tot een ideologie) worden uiteindelijk terug 
geconfronteerd met wat hun blikveld oorspronkelijk verdrongen had: de mens als 
subjectief en ethisch wezen 

o Grote Wetenschap doet het op een positieve manier, door het belang 
van die dimensie te erkennen en te verankeren in haar theorieën 

§ Eerst blik naar buiten gericht en tot kennis komen via het 
materiële, maar men ontdekte dat de observerende mens 
steevast een invloed heeft 

§ Theorieën die deze inzichten hebben verankerd zoals de 
kwantummechanica en de complexe en dynamische 
systeemtheorie moeten tot de hoogste producten van de 
mensheid gerekend worden 

o Wetenschap werd ook een ideologie, overtuiging en dogma 
§ Bevestigt dat de mens in zijn subjectieve dimensie centraal staat 

• Hier eerder op een negatieve manier, ze getuigde ervan 
door haar mislukking! 

o Het subjectieve werd steeds meer ontkend en 
uiteindelijk zelfs als een onbetekenend quasi 
irreëel nevenproduct van materiële en 
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biologische processen in het brein beschouwd 
o Ze manifesteerde zich daarom op de 

achtergrond in allerlei slordigheden, fouten, … in 
onderzoek en dit eiste dan weer de troon op 

§ Opvallende hieraan is dat onderzoekers vaak niet doorhebben 
dat hun onderzoekspraktijken niet correct zijn EN bevolking 
vertrouwt vaak ook blind op hun onderzoeksbevindingen 

• Op dit niveau situeert Hannah Arendt het ideale subject 
van de totalitaire staat 

o Een individu die het verschil tussen 
(pseudo)wetenschappelijke fictie en realiteit niet 
meer kan onderscheiden 

o Nooit waren er meer zo’n mensen als in de 21e 
eeuw en de omstandigheden waren dus ook 
nog nooit zo geschikt voor totalitarisme als nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 – WETENSCHAP EN HAAR 
PRAKTISCHE TOEPASSINGEN 

Wetenschap leidt naar kennis, geestelijke ontwikkeling maar via haar praktische 
toepassingen ook naar effect in het reële. 

• Mechanistische wetenschap heeft hier grote ambities voor: wereld aanpassen 



16 
 

aan de mens en het leven gemakkelijk en comfortabel maken, op termijn willen 
ze zelfs lijden en de dood uit de wereld helpen 

o Wetenschap maakt deze ambities tot op een zeker niveau ook waar 
§ Ontdekking van Galilei zorgde ervoor dat Christiaan Huyghens 15 

jaar later de pendule/slingeruurwerk heeft uitgevonden 
• Mens was vanaf nu niet meer op natuurlijke cycli 

aangewezen om de tijd te meten 
§ Andere praktische toepassingen: de stoommachine, het fototoestel, 

het kunstlicht, de radio, de auto, het internet, … 
o In de twee eeuwen na de formulering van Newtons basiswetten voor de 

mechanica werd de samenleving volledig gemechaniseerd en 
geïndustrialiseerd 

§ Mens moest voordien de wereld ondergaan, nu kon hij hem zelf ook 
zijn wil opleggen en het leven gemakkelijker maken 

 
Keerzijde aan de mechanisering van de wereld 

• Verzwakking van de connectie van de mens met zijn natuurlijke en sociale 
omgeving 

o Kunstlicht verbrak de verbondenheid aan zon- en maanlicht 
o Het uurwerk trok de mensen weg van de natuurlijke cycli 
o Het kompas vervreemde de mens van de sterren 
o De industriële arbeid trok de mens weg uit de bossen 

• Zeer grote psychologische gevolgen die vaak amper worden besproken 
o Voor de mechanisering resoneerde de ervaringswereld van de mens met 

de immer variërende vormentaal van de natuur, nadien vooral 
geabsorbeerd door een monotone, mechanische ritmiek 

• Zeer grote transformering van de sociale band 
o Opkomst van de massamedia leidde tot een afname in directe menselijke 

contacten met een sociale functie 
§ Dit verleidde tot een bepaalde sociale gemakzucht want het vroeg 

minder moeite 
• Geen risico op ruzie, geen confrontatie met 

jaloezie/schaamte/verlegenheid/… 
§ Het uniformiseerde de sociale uitwisselingen 

 
• Publieke sfeer steeds meer beheerst door een klein aantal 

stemmen via de massamedia 
• De sociale uitwisselingsvormen boeten in aan diversiteit en 

eigenheid 
o Mechanisering van het arbeidsproces zorgde voor een ingrijpende 

transformatie van de sociale structuren en banden 
§ Door de stoommachines in de fabrieken waar heel veel mensen 
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konden werken ontstonden nieuwe samenlevingsvormen zoals de 
cité 
• Gemeenschappen puur gericht op massaproductie 
• Enige identificatiepunt = de gemeenschappelijke loonarbeid 

§ Industrialisering verbrak de vaste sociale structuren zoals gevormd 
in aanwezigheid van verschillende beroepen, … 
• Deze samenlevingsvormen onderdrukten mensen soms wel 

wat, maar ze boden hen ook psychologische steun en een 
referentiekader 

o Ze gaven regels, wetten, verboden, geboden, vaste 
objecten van angst, … 

o Wegvallen liet de mens alleen achter in zijn eigen 
bestaan: angst en onbehagen zijn moeilijker te 
plaatsen, … 

• Effect op de zinverlening 
o Opkomst van de massaproductie maakte dat de zin van arbeid minder 

direct voelbaar was 
§ Voordien: produceren om jezelf en anderen rond je te onderhouden 
§ Industrialisering: steeds meer werken voor het produceren van 

objecten voor een ander 
• Die ander was ook nog eens ver weg en annoniem dus effect 

van arbeid was vaak niet voel- of zichtbaar 
§ Verdwijnen van kleinschalige lokale productie: directe band tussen 

producent en consument verbroken 
• Producent komt meestal niet in contact met de consument 

dus ze zien de dankbaarheid ook niet waardoor ze veel 
minder voldoening uit hun werk halen 

§ Voelbare zinverlening van arbeid valt weg en enkel het vooruitzicht 
aan een loon blijft nog over voor de arbeider 

o Er moet veel meer gewerkt worden dan vroeger 
§ Begin 20e eeuw: John Maynard Keynes voorspelt dat we tegen het 

einde van de eeuw nog 15 per week zullen moeten werken om 
alles te produceren wat de bevolking nodig heeft 

§ MAAR: eind 20e eeuw werden er meer uren arbeid geleverd dan 
ooit tevoren 
• Er werd op een ongelofelijke schaal zinloos werk 

bijgecreëerd 
• David Graeber: Bullshit Jobs 

o 37% van de mensen vindt zijn job zinloos, 13% 
twijfelt 

o Vooral in administratieve en economische sector 
o Denk aan het voorbeeld van de man die zijn laptop 3 
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kamers moet verschuiven en daarvoor een 
procedure moet ondergaan van documenten 
ondertekenen, mensen sturen, … terwijl hij het zelf 
even goed zou kunnen doen 

§ 1 persoon verplaatst laptop 5 meter Û 2 
mensen moeten 10u rijden, 15 formulieren 
invullen en 400 euro belastinggeld betalen 

§ Bullshit jobs komen ook voor in private bedrijven die net zo sterk 
focussen op winst maken en tegen nutteloos betalen zijn 
• Kunnen we toeschrijven aan de veranderende 

bedrijfscultuur: leiders vallen vaak zowel juridisch als 
financieel niet samen met hun bedrijf en kunnen het zich dus 
permitteren om zinloze jobs te voorzien 

§ Wildgroei in administratieve en economische sector koppelen aan 
veel fundamentelere psychologische tendensen in onze 
maatschappij 
• Intermenselijk wantrouwen en onvermogen om onzekerheid 

en risico’s te verdragen zorgt voor eindeloze regels en 
procedures 

o Overheid en bevolking eisen bewijs dat elke gezette 
stap in het leven correct is 

o Steeds meer procedures om vast te leggen wie 
financieel aansprakelijk is voor vanalles, … 

o Het is een krampachtige poging om de groeiende 
angst in de maatschappij te bemeesteren (zie H5) 

• Al dat wantrouwen zorgt voor veiligheidsmaatregelen die het 
leven compliceren en die uiteindelijk enkel het wantrouwen 
aanwakkeren en de maatschappij psychologisch uitputten 

o Alle bullshit jobs kan je rechtstreeks linken aan de 
epidemie van burn-out’s aangezien ze er geen nut in 
zien 

§ Het uitvoeren van een nutteloze job lijdt uiteindelijk tot iets zeer 
paradoxaal: afgunst en wraakgevoelens gericht op degenen die 
een zinvol beroep uitoefenen 
• Vooral voor mensen die direct zinvol werk doen: 

zorgpersoneel, vuilnismannen, landbouwers, … 
• Lage lonen, weinig subsidies, vaak veel ontslagen, … 

o Contrast met de eerder nutteloze administratieve 
jobs die steeds rijkelijker beloond worden 

• Redenering: “wie het geluk heeft een zinvolle job te mogen 
uitoefenen, moet niet ook nog verwachten om er goed voor 
betaald te worden” 

• Zinvol werk kiezen lijkt bijna dwaas in onze samenleving 
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§ Opkomst van bullshit jobs toont dat het probleem van de mensheid 
op vlak van menselijke verhoudingen ligt en dat het  niet zozeer de 
strijd met de natuurelementen of de zwaarte van de arbeid is die de 
menselijke conditie verduistert 
• Eenvoudig gesteld 

o In een maatschappij waarin de menselijke 
verhoudingen voldoening geven zal het leven 
draaglijk zijn, zelfs als je slecht over primitieve 
productiemiddelen beschikt 

o In een maatschappij waar de menselijke 
verhoudingen verschraald en toxisch zijn, zal het 
lastig en ondraaglijk worden hoe vergevorderd op 
mechanisch-technologisch vlak ze ook zijn 

 
Samenvatting van wat we tot nu toe hebben besproken 

• Wetenschap leidde tot een enorm vermogen om via mechanisatie en 
industrialisatie de wereld te veranderen 

• Maar er waren ook problemen, in het bijzonder op vlak van menselijke 
verhoudingen 

• Nog extra problemen die veroorzaakt worden doordat wetenschap (of wat ervoor 
doorgaat) niet altijd ‘juist’ en betrouwbaar is 
o H1: kwaliteit van studies is het slechtste in de medische wetenschap 

§ 85% van de studies komt tot twijfelachtige besluiten door fouten, 
slordigheden en fraude 

§ Verklaring voor waarom medicijnen in onderzoek veilig blijken en in 
de praktijk toch doden of zeer lastige bijwerkingen kunnen geven 
• Meest gekende voorbeeld: softenon 

o In 1958 op markt gebracht tegen zwangerschapsbraken 
o 1961: het blijkt dat het bij minstens 10000 foetussen tot 

ernstige misvormingen had geleid, meestal ontbreken er 
ledematen of zijn ze onderontwikkeld 

o Farmaceutische bedrijven bleven het toch produceren 
en in sommige landen (waaronder België) werd het nog 
vrij verkocht tot in 1963 

o 1969 werd het pas volledig uit de markt gehaald 
§ Verantwoording van ministers: men wilde eerst 

helemaal zeker zijn van het verband tussen het 
medicijn en  de misvormingen 

• Ander voorbeeld: kunstmatig hormoon DES 
o 1947-1976: veelvuldig toegediend om miskramen te 

voorkomen 
o 1976: het voorkwam geen miskramen en had zware 
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nevenverschijnselen tot generaties ver 
§ Vrouwen die het zelf namen: verhoogd risico op 

borstkanker 
§ 1e gen. vrouwelijke nakomelingen: afwijkingen in 

baarmoederslijmvlies en vorm van 
geslachtsorganen, zwangerschapsproblemen en 
hoger risico op verschillende kankers  

§ 1e gen. mannelijke nakomelingen: knobbeltjes op 
de bijballen 

§ 2e gen. mannelijke nakomelingen: afwijkingen 
aan de urineleiders 

• Andere voorbeelden die meer slachtoffers eisten 
o 2019: proces tegen verschillende bedrijven door de 

schade die aangericht werd door opiaten 
§ Zware pijnstillers die in de laatste 20 jaar voor 

400000 dodelijke slachtoffers zorgden en 
miljoenen levens hebben ontwricht 

§ Langdurig en wijdverspreid gebruik van medicijnen is dus geen 
garantie voor de veiligheid ervan! 

• VB.: er werd in 2021 ontdekt dat paracetamol 
kankerverwekkende stoffen bevat en dat het schadelijk kan 
zijn voor foetussen 

• Hoe komt het dat neveneffect soms pas zo laat ontdekt 
worden? 
o Fenomeen ‘gezondheid’ of ‘reactie op medicijn’ is 

complex en dynamisch, het kan nooit in zijn totaliteit 
gemeten worden 

§ Onderzoekers kunnen slechts een beperkt aantal 
aspecten opnemen in hun studie, de rest blijft 
buiten beschouwing 

o Onderzoek loopt steeds slechts over een beperkte tijd 
§ Neveneffecten die pas later ontdekt kunnen 

worden zijn dus niet te voorzien 
o Neveneffecten kunnen te subtiel zijn om onmiddellijk 

waar te nemen, maar op termijn toch ernstig zijn (VB.: 
verlaging van de algemene immuniteit) 

o Sterke psychologische factoren werkzaam 
§ Placebo-effecten en nocebo-effecten 

(omgekeerde van elkaar!) 
§ Grote effecten hiervan 

• Wampold en Shapiro stellen bijv. dat 90% 
van de effecten van medische 
behandelingen door psychologische 
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effecten komen 
o Als dit klopt is het dus eerder 

psychotherapie 
o (Deze cijfers niet als absolute 

waarheid nemen) 
§ Effecten van medicijnen zijn dus moeilijk 

voorspelbaar en kunnen veranderen als het 
maatschappelijke discours errond verandert 
• Zo verliezen sommige behandelingen plots 

hun werkzaamheid als ze al lang op de 
markt zijn: verklaring ® nieuwe 
behandeling roept hoge verwachtingen op 
en er is dus een sterk placebo-effect 
aanwezig 

§ De dramatische wetenschappelijke kwaliteit roept ook allerlei 
ethische vragen op 
• Genadeloze experimenteerdrift van de 

Verlichtingsmaatschappij in een schril daglicht plaatsen 
o Elk jaar stijgt het aantal gebruikte proefdieren in 

medische experimenten 
§ 2005: +-100 miljoen 
§ 2020: +-200 mijloen 
§ Zeer veel dierlijk lijden en vooral ook vaak zinloos 

omdat er zo veel foutieve studies plaatsvinden 
• Waar is de grens tussen experimenteren 

en folteren? Is onze maatschappij niet ziek 
als ze zoiets toelaat? 

o Mechanistisch denken gaf de mens het vermogen om de fysieke 
werkelijkheid te manipuleren, maar het bracht ons in een netelige situatie 
door ons inherent aanwezige (zelf-)destructiviteit 

§ Vismethoden die de visbestanden van de wereld uitputten, 
machinerie die volledige regenwouden kan slopen, … 
• De mens kan voor het eerst de natuur waar hij zo 

onlosmakelijk mee verbonden was vernietigen 
§ Industrialisering en mechanisering van oorlog toont het destructieve 

potentieel van het mechanistisch denken: miljoenen slachtoffers! 
§ Nog meer ravage door de combinatie van wetenschap en doodsdrift 

• VB.: Agent Orange (gemaakt door Monsanto) om de bomen in 
Vietnam te ontbladeren en de Vietcong uit de jungle te jagen 
o Miljoenen Vietnamese en Amerikaanse soldaten werden 

er ziek van (vaak tumoren en kankers) 
o Minstens 150000 kinderen met misvormingen 
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o De mechanistische wetenschap trachtte onze conditie te controleren en 
comfortabel te maken, maar ze maakte het ook gevaarlijker 

§ Mens voelt zich bedreigd door al wat hij uit de natuur heeft 
losgemaakt, zeker als de kracht ervan in de handen van enkelingen 
viel 
• Vermechanisering, verindustrialisering en vertechnologisering 

zorgden ervoor dat de productiecapaciteiten, economische 
macht en psychologische macht in de handen kwamen van 
een steeds kleiner wordende groep mensen 
o Verlichting beloofde de mens autonomie en vrijheid, 

maar het heeft de mens afhankelijker en machtelozer 
dan ooit gemaakt 

§ Door die machteloosheid groeit het wantrouwen 
ten aanzien van mensen die wél macht hebben 
• Tijdens de 19e eeuw: mensen krijgen het 

gevoel dat de politieke leiders niet echt hun 
stem vertegenwoordigen en hun belangen 
verdedigen in de maatschappij 
o Mens valt daardoor zelf een beetje uit 

de boot van de sociale klassen die de 
politici vertegenwoordigen en blijft 
ontheemd achter 

 
Dus: de Verlichting startte vanuit een optimistisch en engergiek streven van de mens om 
zijn wereld te begrijpen en te controleren 

• Maar ze leidde in veel opzichten net tot het omgekeerde: de ervaring van 
controle ontsnapt net aan de mens 

o Mens is eenzaam, afgesneden van zijn natuurlijke context, weggevallen 
uit sociale structuren en banden, krachteloos door zijn zinloosheid, onder 
het dreigende gevaar van het grote destructieve potentieel en 
psychologisch en materieel afhankelijk van de enkelen die macht hebben 
waarmee hij zich niet kan identificeren en die hij niet vertrouwt 

§ Hannah Arendt noemt dit het geatomiseerde subject 
• Elementaire bestanddeel van de totalitaire staat 

 

HOOFDSTUK 3 – DE KUNSTMATIGE 
MAATSCHAPPIJ 

Waar wil de mechanistische ideologie naartoe met de maatschappij en met de wereld? 
è Eerst even terug naar de dom van Pisa 

o 17-jarige Galileo Galilei ziet dat de beweging van de slinger steeds even lang 
duurt, ongeacht of het een lange of korte beweging is 
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§ Bij nader inzien logisch: lange bewegingen beginnen hoger dan korte 
bewegingen en kunnen dus meer versnellen onderweg 
• De snelheid is recht evenredig met de lengte van de boog die hij 

maakt en duurt dus steeds even  lang 
§ Geniale ontdekking, maar ze klopte niet helemaal 

• Christiaan Huygens merkte op bij het bouwen van slingeruurwerken 
dat ze, als je ze op eenzelfde muur bevestigd, na verloop van tijd 
perfect gelijktijdig gaan bewegen 
o Conclusie: de pendules communiceren met elkaar 

§ De trillingen van de slingerbewegingen verspreiden zich door de 
muur en zorgen voor kleine afwijkingen in de bewegingen, 
waardoor de bewegingen uiteindelijk synchroon worden 

§ Slingers zijn veel complexer dan de wetmatigheid van Galilei stelt 
• Ze kunnen hun bewegingen op elkaar aanpassen onder invloed van 

de omgeving 
o Bevestiging van Huygens zijn idee door precisiemetingen 

§ De slingerbewegingen duren niet altijd precies even lang 
• Aanvankelijk stelde men dat deze afwijkingen ‘ruis’ waren 

o Gevolg van puur toevallige mechanische factoren 
zoals veranderingen in de luchtstroom 

o 2e helft van de 20e eeuw: ontdekking dat dit niet klopt 
§ Er zit een mathematisch te beschrijven, maar 

toch strikt onvoorspelbaar patroon in de 
afwijkingen (kenmerk: deterministische 
onvoorspelbaarheid ® zie H9) 

§ Dat patroon is strikt uniek voor elke slinger 
§ Slingers werden als saaie mechanische fenomenen beschouwd die gewoon 

een wetmatigheid volgen, maar ze zijn creatief en eigenzinnig tot 
ongehoorzaamheid in staat 
• Gleick in zijn boek Chaos: “Those studying chaotic dynamics 

discovered that the disorderly behavior of simple systems acted as a 
creative process. It generated complexity: richly organized patterns, 
sometimes stable and sometimes unstable, sometimes finite and 
sometimes infinite, but always with the fascination of living this.” 

• Gedrag van slinger reduceren tot een wetmatigheid berooft hem van 
zijn ‘sociale’ kenmerken, zijn eigenheid en creativiteit 
o Indien een slinger strikt de wetmatigheid volgt, dan lijkt hij sterk op 

een echte slinger maar de levende creativiteit ervan zou ontbreken 
è Slinger van Galilei illustreert een universele wetmatigheid: logisch-rationele 

verklaringen van een natuurlijk fenomeen – hoe geslaagd ze ook zijn – maken 
altijd abstractie van dat fenomeen 
o Theoretische modellen vatten nooit alles, ze laten een onverklaarde rest over 
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§ Die rest is geen ruis, het is de essentie van het object: de levende 
component van het object 

o Zien we in het verschil tussen ‘natuurlijke’ en ‘kunstmatige’ objecten 
§ Kunstmatige objecten zoals bijv.: genetisch gemanipuleerde planten, in 

labo geprint vlees, via vaccins opgewekte immuniteit, sekspoppen, … 
§ Telkens men vanuit de logisch-rationele analyse een natuurlijk fenomeen 

artificieel reproduceert, zien we dat het kunstmatig fenomeen niet identiek 
is aan het natuurlijke 

o Het verlies bij artificiële reproductie is niet steeds zichtbaar (soms zelfs 
nauwelijks of niet!) maar het is wel cruciaal op zowel lichamelijk als 
psychologisch vlak voor de mens 
§ VB.: digitalisering van menselijke interactie 

• ‘Echte’ natuurlijke interacties tussen mensen vervangen door digitale 
interacties 

• Grote sprong gemaakt door de coronacrisis 
o Telewerken = nieuwe norm, online studentenleven, aperitief voor 

een scherm, … 
§ In het begin vooral noodzakelijk en voordelig geacht 

• Veilig voor virus, geen file, kleinere ecologische voetafdruk, 
… 

§ MAAR ook meer meldingen van burn-outs en digitale depressie 
• Kern van het probleem: gesprek = informatie overdragen + subtiele 

lichamelijke uitwisseling 
o Dat laatste maakt van gewone taal bijvoorbeeld liefde en lust 

beladen met een erotisch vermogen MAAR dat is net wat er wordt 
verstoord door de digitalisering 
§ Daardoor hunkeren we naar een echt gesprek na een week 

online werken 
• Digitaal gesprek ≠ fysiek gesprek, zichtbaar bij bijv. zuigelingen 

o Eerste 6 maanden: taalklanken aan een verbluffend tempo leren 
onderscheiden, maar ENKEL tijdens het luisteren naar gesproken 
taal van een fysiek aanwezig andere persoon 
§ Leren van taal is gekoppeld aan de lichamelijke aanwezigheid 

van de ander 
• Kind neemt (lichaams)taal van de moeder over 

o Fixeert op haar gelaat en bootst haar uitdrukkingen 
na, luistert naar haar en neemt melodische en 
klankmatige kenmerken van haar spreken over in zijn 
geluiden 
§ Creatie van een soort symbiose met de moeder: 

voelen wat zij voelt 
® Mama lacht, kind blij 
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® Mama huilt, kind droevig 
® Kind resoneert op dezelfde golflengte 
van de tintelingen in de taal van de moeder 

o De synchronisatie gebeurt zelfs al voor de geboorte in 
de baarmoeder! 
§ Experiment van Murphy-Paul: ‘What babies learn 

before they are born’ 
® Huilen net na geboorte vertoont al 
melodische overeenkomsten met stem van 
de moeder 
® Stel kind hoort bij drinken aan 
linkerborst de stem van moeder, rechts een 
andere stem: kind gaat meer links drinken 

o De resonantie tussen kind en (sociale) omgeving leidt tot een uniek 
fenomeen 
§ De imitaties ‘laden’ het kinderlichaam met een reeks trillingen en 

spanningen die zich vastzetten in een soort ‘lichaamsgeheugen’ 
• Geheugen voor werking spierstelsel, klieren, zenuwbanen, 

organen, maar ook vatbaarheid voor typische psychische 
aandoeningen 

§ Menselijk lichaam = snaarinstrument dat in de kindertijd op 
spanning wordt gezet door talige uitwisselingen 
• Bepaalt waar we gevoelig voor zullen zijn en mee zullen 

resoneren in het latere leven 
• Stem is van vitaal belang (vooral op prille leeftijd) 

o VB.: René Spitz deed onderzoek op twee groepen kinderen 
§ Biologische behoeften op zelfde manier bevredigd, groep 1 

stabiele psychische band met moeder groep 2 niet 
• Significant hogere sterftegraad in groep 2 

• Subtiel-fysieke dimensie in latere leven ook belangrijk 
o Ook volwassenen spiegelen onbewust gelaatsuitdrukkingen en 

lichaamshoudingen (zie spiegelneuronen!) 
§ Via innerlijke imitatie door lichte spierspanningen waardoor we 

de ervaringswereld van de ander beter kunnen registreren 
o Leidt tot een directe connectie tussen gesprekspartners 

§ VB.: mensen reageren tijdens gesprekken onwaarschijnlijk snel 
op elkaar 
• Ene persoon stopt, andere neemt vaak binnen 0,2 

seconden al over 
o Opm.: reactietijd in verkeer  is gemiddeld 5 keer 

langer! 
o Zelfs als andere zijn zin niet heeft afgemaakt en er dus 



26 
 

geen indicaties zijn dat hij zal stoppen met spreken 
§ Men vormt als het ware één organisme en voelt elkaar 

haarscherp aan door verandering in stemtimbre, … 
• Minste rimpeling in ziel en lichaam worden aan elkaar 

overgedragen in een gesprek 
• Grote verandering bij digitale gesprekken: vertraging op gesprekken, 

bepaalde registers van contact (bijv. warmte en geur) vallen weg, het 
is selectief (enkel gezicht zien), dreiging van wegvallen van verbinding, 
… 
o Gesprekken voelen daardoor geremd en stroef aan, alsof je de 

ander niet echt (fysiek) kunt aanvoelen 
§ Petriglieri: “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.” 

• Verband tussen digitalisering en depressie 
o Depressie is in de klassieke psychoanalytische theorie verbonden 

met de frustrerende ervaring van hulpeloosheid opgewekt door 
passiviteit en afwezigheid van een geliefde ander (in eerste 
instantie meestal één van de ouders) 
§ Men wordt daarom zelf passief en voelt zich depressief 

o Digitale gesprekken geven een gelijkaardige dynamiek! Ander is 
afwezig, daardoor reageert men gefrustreerd en passief 

• Digitalisering ontmenselijkt een gesprek 
o Meestal verborgen en subtiel, maar soms ook opvallend 

§ Mensen smeken soms letterlijk voor een écht gesprek bij hun 
therapeut, de leerkracht is online veel minder aanwezig, 
liefdesleven online redden is heel lastig, … 

• Waarom is digitalisering ondanks de nadelen toch aantrekkelijk? 
o VB.: lang voor corona al chatten in plaats van afspreken om te 

babbelen, … 
o Digitale gesprekken kunnen ook op afstand en kosten minder 

inspanning 
o MAAR ook een psychologische factor: onzekerheid 

§ Mens is een zeer onzeker wezen dat alles in vraag stelt en 
steeds wilt weten wat anderen van hem vinden, … 
• Via digitale gesprekken komt de onzekerheid en angst 

hiervan minder sterk naar voren! 
o Groter gevoel van controle: selectief bepaalde dingen 

laten zien en andere dingen verbergen 
§ Het voelt psychologisch veiliger en comfortabeler achter een 
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scherm  ondanks het verlies aan ziel 
• De mechanisering zorgt ervoor dat de mens het contact met zijn 

omgeving verliest en een geatomiseerd subject wordt 
o Hannah Arendt noemt dit het elementaire bestanddeel van de 

totalitaire staat 
 
Wetenschap past haar theorie aan de werkelijkheid aan, ideologie past de werkelijkheid 
aan de theorie aan. 
è Geldt ook voor de mechanistische ideologie: wil de werkelijkheid aanpassen aan 

haar theoretische fictie 
o Natuur van de wereld willen optimaliseren (denk aan genetisch 

gemanipuleerde planten, … zoals hierboven al beschreven werd) 
§ VB.: maandstonden zien als een overbodig ongemak dat we kunstmatige 

hormonen kunnen uitschakelen en dat we de vrouwelijke cyclus in een 
monotone, vlakke lijn kunnen veranderen 

§ VB.: dieren in artificiële baarmoeders ‘telen’ (zie p.62 in boek), willen ze ook 
op mensen beginnen toepassen (= de Bottling Room) 
• Bijna zoals Huxleys Brave New World 

o Enkel moederstem nog vervangen door een monotone herhaling 
van conditionerende boodschappen 
§ Kinderen komen dan ‘sociaal aangepast’ ter wereld 

• Ouders kunnen tijdens de 9 maanden ‘zwangerschap’ gewoon verder 
leven zoals normaal 

• Zou realiteit kunnen worden als een reeks ‘experts’ dagelijks met 
statistieken en cijfers op het nieuws zouden komen aantonen dat het 
een beetje beter is voor de bescherming tegen virussen, … 
o In dat geval zou kiezen voor een natuurlijke zwangerschap je 

ongeschikt voor een kind maken ® onnodige risico’s!  
è Alle besproken tendensen passen binnen een ruimere visie op de ideale 

maatschappij 
o Instituten die zich graag bezighouden met de maatschappij van de toekomst 

(VB.: World Economic Forum) gaan er vanuit dat we evolueren naar een 
Digikosmos: een maatschappij waarin het menselijk leven zich vooral online 
afspeelt 
§ Milieubeweging stapt voor een groot deel mee in deze trend: 

‘ecomodernistische’ toer opgaan en de natuur redden door de mens ervan 
te isoleren 
• Dan wordt op platteland wonen, een kachel aansteken, niet in het labo 

geprint vlees eten, … een echte misdaad 
• Harmonie tussen mens en natuur wordt dan een onrealistisch en zelfs 

gevaarlijk idee 
§ Vermenging van deze maatschappijvisie met het zogenaamde 
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transhumanisme 
• Hedendaagse versie van de mechanistische ideologie die het 

wenselijk en zelfs noodzakelijk acht dat de mens in de toekomst 
lichamelijk en geestelijk zal versmelten met technologische apparatuur 
o Samenleving als een echte gecontroleerde internet of bodies 

§ Microchips inplanten, …: zorgt voor betere bestrijding van 
criminaliteit, betere preventieve geneeskunde, … 
• VB.: Elon Musk zegt dat we 2025 geen stuntelige taal meer 

nodig zullen hebben, hij zal voor een microchip zorgen 
waarmee we via digitale signalen foutloos kunnen 
communiceren 

• Weersomstandigheden radicaal mechanisch-technologisch in 
bedwang houden 
o Noodzakelijk door klimaatopwarming 
o Zon verduisteren met spiegels tussen aarde en zon, sulfaatwolken 

maken, … 
o De maatschappij zal in de toekomst een paradijs worden door perfecte 

technologie en complete kennis, maar tot dan worden we er vooral ziek en 
depressief van! 

 
Het gerealiseerde ‘gemak’ van de mechanistische ideologie komt wel tegen een prijs! 
è Zien we vaak pas wanneer het al te laat is 

o VB.: allerlei stoffen in producten die kankerverwekkend blijken te zijn 
§ Verband tussen chemicaliën en beschavingsziekten is gekend, maar toch 

houdt het niet tegen van steeds op dezelfde manier te ‘beschaven’  
§ Hoe groter de impact van de mechanistische wetenschap, hoe meer 

duidelijk het wordt dat er problemen gecreëerd worden waarvoor men 
nauwelijks een oplossing ziet 
• VB.: plasticsoep in oceaan, nucleair afval 
• Hoewel deze problemen al eerder duidelijk waren voor mensen die ze 

van het begin wilden zien 
o VB.: William Blake (18e eeuw) voorvoelde het destructieve en 

ontmenselijkende karakter van de mechanisering 
 
Waarom laat de mens zich zo massaal verleiden door de mechanistische ideologie? 
è Onder andere onder invloed van deze illusie: men kan de ongemakken van het 

leven wegnemen zonder zichzelf als mens in vraag te moeten stellen 
o Beste voorbeeld: klassieke, mechanistische geneeskunde 

§ Oorzaak van lijden en ziekte = ‘fout’ in lichaam of extern (virus, bacterie) 
• Oorzaak lokaliseren in één punt als iets beheersbaar en 

manipuleerbaar zonder dat je jezelf in vraag moet stellen 
o VB.: ‘pilletje doet je problemen verdwijnen’ ‘plastische chirurgie 
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verlost je van je complexen zonder dat je de onzekerheid moet 
bevragen’ 

o Terwijl de praktische toepassingen van mechanistische wetenschap het leven 
gemakkelijker maken, ontglipt de essentie van leven ons steeds meer 
§ Voornamelijk onbewust aan de gang, maar de toename in psychisch lijden 

is een duidelijk bewust zichtbaar iets 
è Verlichtingsmens kon nauwelijks anders dan zich vastklampen aan een utopisch 

vooruitgangsoptimisme 
o 19e eeuw: industrialisering zorgt voor verdwijnen van standen- en 

klassenmaatschappij en de lokale sociale structuren 
§ Mens valt uit zijn natuurlijke context en de zinverlening die eraan gekoppeld 

werd 
§ ‘Onttoverde’ mechanistische wereld (Max Weber): leven is per definitie 

zinloos en a-teologisch dus zinverlening van religieuze referentiekaders valt 
ook weg 

§ Voordien angst en onbehagen gekoppeld aan onderdrukking en 
disciplinering door adel en clerus ® nu onbestemd en onhanteerbaar 
• Frustratie en agressie werden in toom gehouden door angst voor de 

hel, … ® nu veel meer mobiliseerbaar 
§ Beeld van hiernamaals valt weg en kan enkel vervangen worden door het 

kunstmatig gecreëerde mechanistisch-wetenschappelijk paradijs 
 
Grondstroom van het totalitarisme (volgens ons en Hannah Arendt): een naiëf geloof dat 
men vanuit een wetenschappelijke theorie een ideale mens en maatschappij kan 
voortbrengen 
è Prototypische voorbeelden 

o Nazistische idee om een raszuivere supermens te creëren (gebaseerd op 
eugenetica en het sociaal darwinisme) 

o Stalinistische ideaal van de proletarische maatschappij (gebaseerd op 
historisch-materialisme) 

o Het tot op heden dage opgang makende transhumanismse 
è We denken vaak dat ideeën zoals de bovenstaande het product zijn van gestoorde 

geesten, maar dat klopt niet 
o Plato vond de eugenetica een lovenswaardige praktijk die in zijn ideale staat 

hoorde 
§ De praktijk ervan lijdt ook wel tot bepaalde ‘successen’ die we in de 20e 

eeuw ontdekken 
• Systematische abortus van foetussen met voortekenen voor 

thalassemie zorgde ervoor dat die bloedziekte in Cyprus bijna volledig 
verdween 

§ Waarom zouden we de principes van de eugenetica niet volgen? 
• Als maatschappelijke strategie kan je het verwerpen op puur 
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menselijk-ethische gronden, maar kunnen we het ook op een rationele 
basis? 
o Rationeel: eugenetica leidt ‘lokaal’ op het vlak van de ‘bestrijding’ 

van ‘ongewenste’ karakteristieken, soms tot gewenste resultaten, 
maar globaal brengt ze meer nadelen dan voordelen 
§ Het van overheidswege reguleren van de intieme sfeer leidt tot 

psychische ontreddering en uiteindelijk tot een verval van de 
fysieke gezondheid 

• Zelfs binnen een ideologie met fysieke gezondheid als ultieme doel, is 
eugenetica een twijfelachtige strategie die de complexiteit van het 
menselijke wezen negeert 

è Totalitarisme is uiteindelijk gewoon het logische verlengstuk van de veralgemeende 
obsessie met wetenschap, het geloof in een artificieel gecreëerd paradijs (Hannah 
Arendt) 
o “Sience has become an idol that will magically cure the evils of existence and 

transform the nature of man” 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 4 – HET (ON)MEETBARE 
UNIVERSUM 

We staan in dit hoofdstuk stil bij de methode waarop de mechanistische ideologie tot 
kennis komt. 
è Eén van de basisveronderstellingen van de mechanistische ideologie: het 

universum is een machine en zijn onderdelen kunnen worden gemeten 
o Meten en becijferen is het fundament van haar manier van kennen 

§ Dit epistemologische uitgangspunt heeft gevolgen voor het 
maatschappelijke ideaalbeeld dat gekoppeld is aan deze ideologie 
• De maatschappij wordt idealiter geleid door experts-technocraten die 

op basis van objectieve, cijfermatige informatie beslissingen nemen 
o Komt door coronacrisis plots heel dichtbij, het is ook een goede 

casus om het vertrouwen op metingen en cijfers aan een kritische 
analyse te onderwerpen 

§ Voordien maatschappijen geleid door verhalen, eerst mythische en 
religieuze verhalen en daarna politieke verhalen 
• Volgens mechanistische ideologie subjectief en irrationeel van aard, 

zeggen meer over de uitvinder dan over de objectieve werkelijkheid 
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• Bestaan uit woorden en woorden kunnen alles betekenen en ze 
hebben geen vaste rationele verhouding tot feiten 
o Zonder rationele basis slaat de mens op drift 

• De Grote Verhalen draaien gewoonlijk uit op een voordeel voor wie ze 
uitvindt 
o Ze leiden vaak tot schrijnend machtsmisbruik en groteske gruwel 

§ VB.: heksenvervolging in Europa, … 
• Verhalen – subjectiviteit - irrationaliteit - schrijnend onrecht - absurde 

gruwel 
§ In bovenstaand opzicht was de coronacrisis een window of opportunity 

• De onzekerheid en angst voor het virus creëerden een draagvlak voor 
een maatschappij waarin beslissingen worden genomen op basis van 
cijfers 
o Nu: eenvoudige cijfers zoals aantal besmettingen, … 
o Toekomst: hoogtechnologische biometrische data toevoegen? 

§ Cijfers zijn, in tegenstelling tot woorden, een objectieve basis om 
transparante en rationele beslissingen te nemen 
• Tegengif voor machtsmisbruik en absurde gruwel 
• Bieden de gelegenheid om via de preventieve geneeskunde het 

menselijk lijden tot een minimum te beperken 
• Weg naar de rationele maatschappij van de toekomst 

o Cijfers - objectiviteit - rationaliteit - correctheid - minimaliseren van 
lijden 

• Corona kan in deze redenering dus de kroon op het werk van de 
menselijkheid kunne worden… volgens het verhaal 

 
Figuur op pagina 71 
è Lengte van de kust van Groot-Brittannië verandert naargelang de meeteenheid 

o Hoe kleiner de meeteenheid, hoe langer de kust wordt tot in het oneindige 
è Josef Mandelbrot toonde zo op een eenvoudige en aanschouwelijke manier aan 

dat metingen altijd relatief zijn, afhankelijk van een reeks subjectieve keuzes die 
degene maakt die het opmeet, zoals de keuze voor een bepaalde meeteenheid 

 
Zelfs als metingen op zich als juist en quasi objectief kunnen worden beschouwd (VB.: 
meten van strikt unidimensionele dingen zoals een stok / het tellen van leden in een 
discrete categorie / …) speelt er nog een belangrijke subjectieve factor op het niveau van 
de interpretatie ervan 
è Voorbeeld uit de statistiek: de Simpsons paradox 

o  Zie tabellen op p.72 in handboek 
o Tabel 1: aantal doodstraffen voor moord in Florida, opgesplitst tussen zwarte 

en blanke daders 
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§ Blanken > zwarten: vooroordeel dat zwarten benadeeld worden klopt dus 
niet 

o Tabel 2: zelfde als tabel 1 maar de slachtoffers ook opgesplitst in blank en 
zwart 
§ Zwarten die blanke vermoorden > blanken die zwarte vermoorden 

o Misschien zijn er nog meer andere interpretaties? 
 
Cijfers hebben een uniek psychologisch effect: ze creëren een illusie van objectiviteit 
è Die illusie wordt versterkt als de cijfers aan de hand van grafieken als visuele 

vormen worden voorgesteld! 
è Wie cijfers ziet, meent objecten of feiten te zien 

o Maakt mens blind voor het nochtans evidente gegeven dat cijfers altijd relatief 
en meerduidig zijn, dat ze geconstrueerd en geproduceerd worden vanuit een 
ideologisch en subjectief gekleurd verhaal 
§ Op het eerste zicht lijken cijfers enkel trouw aan de feiten, maar bij nader 

toezien voegen ze zich slaafs naar elk verhaal! 
 
De zogenaamde replicatiecrisis van 2005 is eigenlijk nooit opgelost geraakt (zie H1) 
è Wetenschap blijft tot op de dag van vandaag kampen met een epidemie van fouten, 

slordigheden, geforceerde besluitvorming en fraude 
è Coronacrisis was een verderzetting van deze crisis 

o Enkel deze keer open en bloot in de publieke ruimte, de massamedia, in plaats 
van in de academische wereld 
§ Heel veel mensen konden het niet geloven dat wetenschappers elkaar 

tegenspreken, reken- en telfouten maken die gewone mensen zelfs niet 
maken, van mening veranderen, zich laten leiden door financiële belangen 
in hun wetenschappelijke uitspraken en soms zelfs toegeven dat ze het volk 
misleid hebben 
• Hierin spelen cijfers een cruciale rol! 

o Coronacrisis: relatief eenvoudige fenomenen, zoals aantal 
besmettingen, in cijfers weergeven MAAR de cijfers bleken toch 
niet echt ‘objectief’ 
§ Aantal besmettingen bepaald aan de hand van PCR-testen, 

maar mensen bleven soms maanden na een besmetting nog 
steeds positief testen 

§ De schatting van de evolutie van het aantal besmettingen op 
basis van het aantal positieve tests bleek ook problematisch 
• Experts weigerden grafieken te corrigeren voor het aantal 

afgenomen tests (absolute aantal rapporteren in plaats 
positiveitsratio!) 
o Besmettingen in tweede golf (zomer 2020) lagen 

volgens de positiviteitsratio bijv. 20-70 keer lager dan 
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wat er in de media werd vermeld! 
o Zomer 2021 zelfde scenario! 

§ Aantal ziekhuisopnames waren ook relatief 
• Elke patiënt die opgenomen werd en positief testte werd 

geteld als covidpatiënt, ongeacht of hij met symptomen had 
aangemeld of met bijv. een gebroken been 
o Schotse overheid besloot op een moment om enkel 

nog wie zich met symptomen aanmeldde als 
covidpatiënt te tellen 
§ Slechts 13% van hun oorspronkelijke patiënten 

bleef over 
§ Jeroen Bossaert toont in lente 2021 aan dat de ziekenhuizen 

en andere zorginstellingen het aantal doden en covidpatiënten 
kunstmatig hadden verhoogd voor financiële optimalisatie 
• Ook winstmotieven hadden dus een invloed op de cijfers 

maar dit weigerde men te erkennen! 
o Men ging plots de gezondheidssector heilig 

verklaren… 
 

§ Terwijl er voordien zo veel commentaar op 
gezondheidszorg en Big Pharma was! 

§ Ook cijfers over het aantal doden bleken niet eenduidig 
• +- 95% van de coronadoden had één of meerdere 

aandoeningen 
o Nauwelijks 6% van de doden blijft over als je enkel de 

mensen telt waarbij covid-19 het enige was waaraan 
ze leden op moment van overlijden 

• Meeste slachtoffers hadden een zeer hoge leeftijd 
o Eerste golf: gemiddeld 83 jaar in België 

§ Dat is zelfs enkele maanden ouder dan de 
gemiddelde levensverwachting 

• Hoe bepaal je wie er sterft aan corona? 
o VB.: oude persoon met slechte gezondheid krijgt 

corona ® corona meer doodsoorzaak dan de rest van 
de factoren? 

 
De cijfers in de coronacrisis zijn geen objectieve gegevens, ze worden geconstrueerd op 
basis van een aantal subjectieve aannames en afspraken. 
è Afhankelijk van hoe die afspraken gemaakt worden kunnen de cijfers verschillen 

met factor 15-20! 
o Iedereen volgt in dat ‘woud van subjectiviteit’ dus eigenlijk zijn eigen 

vooroordelen en de cijfers die dat idee ondersteunen 
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§ Zo komen we tot conclusies dat het erger is dan de Spaanse griep of dat er 
niks aan de hand is, allebei op basis van ‘objectieve’ cijfers 

è De cijfers van het dominante coronaverhaal hebben de neiging om de 
gevaarlijkheid van het virus (sterk) te overschatten 
o Vinden we ook terug op vlak van epidemiologische modellen waarop het 

dominante verhaal gebaseerd is 
§ Keuze voor lockdownstrategie vooral genomen op modellen van Imperial 

College in Londen 
• Voorspelden wereldwijd 40 miljoen doden tegen eind mei 2020 als er 

geen verregaande maatregelen kwamen 
o Verschillende bekende onderzoekers (o.a. Michael Levitt en John 

Ioannides) protesteerden echter en zeiden dat de modellen op 
verkeerde assumpties berustten en tot een sterke overschatting 
van de gevaarlijkheid leidden 

• Eind mei 2020: het bleek inderdaad een overschatting! 
o In geen enkel land, ongeacht lockdown of niet, zelfs niet bij 

benadering het voorspelde aantal doden geteld 
§ Interessant voorbeeld: Zweden 

• Model: 80 000 doden als geen lockdown 
• Effectieve aantal doden: 6000 

o Geteld met ‘enthousiaste’ telmethoden die we eerder 
al beschreven 

§ Verwachting: maatregelen minder streng maken en bijsturen 
aangezien het model duidelijk fout blijkt te zijn 
• Realiteit: niets veranderde, maatschappij bleef even 

krampachtig reageren alsof ze hier nood aan had (meer 
uitleg in H6) 

è De beperkte validiteit van alle cijfers in de coronacrisis heeft directe consequenties 
voor de andere epidemiologische statistieken 
o VB.: Infection Fatality Rate, Case Fatality Rate, mortaliteit, positiviteitsratio en 

reproductiegetal zijn hier allemaal op gebaseerd 
o Als cijfers met factor 20 variëren, dan variëren al die statistieken ook zo sterk! 

è Het epidemiologisch-statistisch discours ziet er complex uit, maar het is vooral een 
indrukwekkende demonstratie van schijnexactheid en pseudo-objectiviteit 

 
Sommigen zullen zeggen dat we cijfers toch niet eindeloos kunnen relativeren 
è Er zijn inderdaad punten van discussie, maar er zijn ook zaken waar geen twijfel 

over mogelijk is: zaken die het gevaar van het virus en de zinvolheid van de 
maatregelen ondubbelzinnig bewijzen 
o VB.: IC’s worden wel degelijk overbelast door coronapatiënten? 

§ Ja, maar de interpretatie is iets anders 
• ≠ Indicator van de uitzonderlijke gevaarlijkheid van het virus 
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• = Gevolg van de combinatie van twee tendensen tijdens de laatste 
decennia 
o Sterke stijging van het bevolkingssegment dat gevoelig is voor de 

ontwikkeling van ernstige symptomen bij virale longaandoeningen 
§ Vooral door toename van obesitas en diabetes 

o Stelselmatige afbouw van het aantal IC-bedden 
• De lijnen gingen elkaar sowieso al kruisen, deden ze eigenlijk ook al 

voor de coronacrisis! 
o Er was bijvoorbeeld tijdens eerdere griepepidemieën al een 

overbelasting van de IC’s! 
§ Interpretatie kan dus zijn dat het virus heel gevaarlijk is, als een symptoom 

van het verkeerde beleid dat men voert, als een gevolg van de algemene 
lage gezondheid, of als gevolg van de maatregelen 
• Afhankelijk van interpretatie moet een ander beleid gevoerd worden 

§ Opm.: er werden door de crisis ook geen bedden op de IC bij gecreëerd, ze 
deden er zelfs geen poging toe! 

 
• Net zoals individuen halen blijkbaar maatschappijen ook een bepaalde 

ziektewinst uit hun psychologische symptomen en houden ze die 
symptomen daarom in stand 

o Zware longsymptomen waarmee covid bij sommige patiënten gepaard gaat, 
lijkt elke discussie te stoppen 
§ Weinig twijfel over dat de symptomen reëel zijn 
§ Maar hoeveel zwaarder zijn ze dan de symptomen van gewone griep? 

• Grieppatiënten: nauwelijks longscans gedaan 
o Vergelijken is lastig en als we het doen soms opvallende resultaten 

§ Eind 2020: er is geen significant verschil tussen beide longscans 
(niet zeker of dit een correct beeld schetst!) 

o De oversterfte wordt ook als een factor die buiten discussie staat beschouwd 
§ Zelfs als de cijfers over ziekenhuisopnames, … fout zijn kunnen we wel 

gaan tellen of er nu meer sterftes zijn dan voordien 
• Probleem: oversterfte kan op veel manieren berekend worden 

o De bepaling van de referentieperiode om mee te vergelijken kan 
bijvoorbeeld al voor heel verschillende resultaten zorgen 

• Ander probleem: interpretatie van de berekende oversterfte 
o Het is niet noodzakelijk een indicator van de mortaliteit van het 

virus 
§ Kan ook gevolg zijn van collaterale schade door de maatregelen 

(VB.: dalende immuniteit, uitgestelde behandelingen, psychisch 
lijden, armoede, honger, …) of eventueel zelfs van de mortaliteit 
van de behandeling 
• VB.: in 2020 in Nederlandse woonzorgcentra al duizenden 
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ouderen overleden door eenzaamheid en verwaarlozing 
tijdens de lockdowns 

• VB.: Duitse studie schrijft de hoge mortaliteit op IC’s zeker 
voor de helft toe aan de massale intubatie in de eerste golf 

 
Meest ongemakkelijke waarheid in deze crisis zou kunnen zijn dat we het lang 
uitgespreide en gedramatiseerde onheil, in aanzienlijke mate over onszelf hebben 
uitgeroepen en dat de remedie zelf de oorzaak van een groot deel van de miserie was. 
è Maart 2020: opiniestuk door Mattias Desmet 

o ‘Angst komt meestal maar in beperkte mate voort uit reële gevaren, maar hij 
creëert wel reële gevaren!’ 
§ Goede voorbeelden: ouderen radicaal isoleren en invasieve 

beademingsmethoden toepassen bij IC-patiënten, vaccinatiecampagnes 
• Vaccinatiecampagnes: wereldwijd vaccins toedienen waarvan  de 

effecten niet zeer lang zijn onderzocht, … 
o Binnen het dominante verhaal toont met vooral het positieve beeld 

hiervan, maar er zijn ook studies die negatieve cijfers weergeven 
§ VB.: studie van Harvard vond geen verschil in verloop van de 

pandemie bij landen met een hoge of een lage vaccinatiegraad  
§ VB.: studie die stelt dat gevaccineerde zwangere vrouwen 8 

keer meer miskramen hebben 
o ® Verhalen maken de cijfers en niet omgekeerd! 

 
Ander gebrek van de cijfermatige benadering van de coronacrisis: ze liet de nevenschade 
van de maatregelen grotendeels buiten beschouwing 
è Amper cijfers getoond van het aantal slachtoffers door uitgestelde behandelingen, 

zelfmoord, vaccinatie, toegenomen honger en ontwrichting van economieën 
è Nog vreemder aangezien er aan het begin van de pandemie meerdere 

wetenschappelijke artikels verschenen die ons wezen op deze risico’s 
o VB.: Oxfam, WHO en VN waarschuwden dat het aantal hongerdoden in de 

derdewereldlanden door de lockdowns waarschijnlijk hoger zou worden dan 
het aantal slachtoffers door het virus in het slechtst mogelijke scenario als we 
geen maatregelen zouden nemen 

è Modellen die het aantal slachtoffers van het virus voorspellen vermelden nooit de 
slachtoffers die er door de maatregelen zullen vallen 
o Wanneer men aan de experts vraagt waarom ze het niet doen zeggen ze dat 

het buiten hun expertise als epidemiologen valt 
§ “Nevenschade becijferen en onder aandacht brengen is niet onze taak” 

• Het experts- en specialistenmodel heeft duidelijke limieten 
• Er heerst ook een merkwaardige psychische blindheid 

o Hele maatschappij vergeet de vraag te stellen of de remedie niet 
erger is dan de kwaal 
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§ Zie H6: vernauwing van aandachtsveld door massavorming 
è Verder ook zeer weinig aandacht aan de evaluatie van de effectiviteit van de 

draconische maatregelen 
o Als toch aandacht, dan stelde men dat de interpretatie van de cijfers niet 

makkelijk is 
§ Illustratie aan de hand van Zweden: in tegenstelling tot bijna alle West-

Europese landen niet in lockdown en over het algemeen mildere 
maatregelen 
• Aantal sterfgevallen in Zweden vergelijken met landen als België en 

Nederland: Zweden < andere landen 
o Strikte maatregelen zinloos 

 
• Zweden vergelijken met buurlanden Noorwegen en Finland (die 

namen ‘gewone’ strengere maatregelen): Zweden 2x meer 
o Strikte maatregelen nuttig 
o Latere studie: Noorwegen en Finland nog minder strenge regels 

dan Zweden hadden ® strikte maatregelen zinloos 
§ Cijfers kunnen heel tegenstrijdige verhalen geven 
§ Zelfde probleem als we het verloop van de pandemie in verschillende 

Amerikaanse staten vergelijken 
• Aantal slachtoffers bij 25 strengste en 25 minst strenge staten is 

ongeveer gelijk 
• MAAR: 10 strengste staten hebben wel degelijk een voordeel ten 

opzichte van de 10 minst strenge staten 
§ Media maakt hier gebruik van 

• Land met weinig regels en slachtoffers: externe factor zoals 
bevolkingsdichtheid of klimaat verantwoordelijkheid ® geluk gehad 

• Land met strenge regels maar veel slachtoffers: pech gehad en 
uitzonderlijk zwaar getroffen 

• Land met weinig regels maar veel slachtoffers: eigen schuld 
• Land met strenge regels en weinig slachtoffers: vruchten van hun 

daadkracht plukken 
• ® Het dominante verhaal heeft binnen het dominante verhaal ook 

altijd gelijk! 
§ Effect van invoeren van bepaalde maatregelen op de besmettingscurves 

• VB.: dragen van mondmaskers, … 
• Dominante verhaal: de maatregelen hebben steeds effect en de curve 

daalt 
• Kritische onderzoekers: de curve trekt zich helemaal niets aan van de 

genomen maartegelen 
§ Geldt voor bijna alle wetenschappelijke studies dat ze tot tegenstrijdige 
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conclusies komen! 
• VB.: Heisenberg kreeg ooit een Nobelprijs voor zijn 

onzekerheidsprincipe 
o “Het is geen kwestie dat we nu nog niet zeker zijn, het punt is dat 

we nooit zeker kunnen zijn” 
è Het onzekerheidsprincipe is iets wat mensen echter niet graag geloven, we blijven 

vaak nog meer cijfers verzamelen tot we zekerheid komen 
o Zo krijg je een opstapeling van cijfers en negeert men bijv. bij de coronacrisis 

de essentie van de zaak 
§ Essentie: een open debat over de verschillende subjectieve en ideologische 

kaders van waaruit we cijfers interpreteren 
 

• Maatschappij polariseert zich rond cijfers door onuitgesproken 
spanningen, angsten en meningsverschillen op ideologisch niveau 

è Vragen die we ons moeten stellen 
o Bekijken we de mens als een biochemische machine die technologisch 

gemonitord en farmaceutisch bijgestuurd moet worden? 
o Of eerder als een wezen dat in een mystieke resonantie met de Ander en met 

de eeuwige vormentaal van de natuur zijn bestemming vindt? 
 
De quasi onweerstaanbare illusie dat cijfers feiten representeren zorgt ervoor dat men 
steeds vaster overtuigd raakt dat de eigen fictie de realiteit is. 
è Door de cijfers realiseren we ons niet dat we in de crisis eerder reageren op 

verhalen die geconstrueerd worden omtrent de feiten i.p.v. op de feiten zelf 
o Verhalen geconstrueerd door hulpverleners, politici, academici die goed willen 

doen en ons willen helpen 
o MAAR ook geconstrueerd door politici die onder druk staan van de politieke 

opinie en zich genoodzaakt voelen om krachtdadig op te treden, door experts 
die hun onwetendheid moeten verbergen, door academici die zichzelf willen 
laten gelden, door de media die gedijen op dramatische verhalen, … 

è De invloed van subjectiviteit bij het construeren en interpreteren van cijfers is zo 
sterk dat zelfs wetenschappers er ook ten prooi aan vallen 
o VB.: in psychotherapieonderzoek was al langer bekend dat de uiteindelijke 

resultaten van het onderzoek meestal de subjectieve voorkeuren van de 
betrokken onderzoekers bevestigen 
§ Allegiance-effect: effect van loyaliteit van de onderzoeker aan een 

bepaalde theorie 
• Manifesteert zich ook in strikt gecontroleerd, experimenteel onderzoek 
• Ook in andere wetenschapsdomeinen, zoals onderzoek naar de 

effectiviteit van medicijnen 
• Effect manifesteert zich vaak zonder dat de onderzoekers het beseffen 

(zoals wandelaar zonder kompas cirkels loopt) 
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o Probleem dat ze weer bij hun subjectieve vooroordelen uitkomen 
want de gehele wetenschappelijke methode heeft als bedoeling net 
om objectief te zijn 

o Verklaring: in onderzoek moet men veel keuzes maken waarvoor 
geen strikt logische gronden zijn 
§ VB.: meetinstrument, interpretatie, … 
§ Onderzoekers kiezen onbewust voor opties die resultaten 

opleveren die zij zelf als wenselijk achten 
 
Het fanatieke geloof in de objectiviteit van metingen en cijfers dat typisch is voor de 
mechanistische ideologie, is niet alleen ongegrond, het is ook gevaarlijk. 
è Er ontstaat een wederzijdse versterking tussen subjectieve vooroordelen en cijfers 

o Cijfers bevestigen vooroordelen, waardoor vooroordelen groeien 
§ VB.: coronacrisis 

• Maatschappij in angst en onbehagen kiest de cijfers die hun angstig 
gevoel zullen bevestigen, waardoor angst bijgevolg groeit 
o Gevolg: compleet disproportionele reactie met alle gevolgen van 

dien zoals het failliet van allerlei bedrijven, blijvende aantasting van 
de (fysieke) band tussen mensen, nog meer angst en depressie, 
lagere immuniteit door aanslepende stresstoestand, opkomst van 
de totalitaire staat op politiek vlak, … 
§ Totalitaire staat want men is overtuigd dat de eigen subjectieve 

fictie de realiteit is en men vindt die superieur dan de fictie van 
anderen waardoor men overtuigd wordt dat ze die met alle 
mogelijke middelen aan anderen kunnen opleggen 

 
In het begin van dit hoofdstuk hebben we beschreven dat de mechanistische ideologie 
streeft naar een technocratische maatschappij, die geleid wordt op basis van ‘objectieve’, 
cijfermatige informatie en waarin subjectieve voorkeuren en misbruik van macht 
uitgeschakeld worden. 
è Einde van het hoofdstuk: het naïeve geloof in de objectiviteit van cijfers leidt tot 

exact het omgekeerde 
o De dominante ideologie presenteert in de massamedia steeds cijfers die haar 

gelijk bevestigen 
§ Creatie van een grotendeels fictieve realiteit waarin een groot deel van de 

bevolking rotsvast gelooft 
• Realiteitsbeleving bepaald door cijfers die later foutief, bedrieglijk of 

relatief blijken 
o MAAR we gebruiken de cijfers om maatregelen op te leggen,... 

§ Alternatieve stemmen worden gestigmatiseerd door een 
Ministerie van Waarheid, bevolkt met ‘factcheckers’ 

§ Vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt via verschillende 
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vormen van (zelf)censuur 
§ Zelfbeschikkingsrecht wordt beperkt door sociale exclusie en 

segregatie bij de vaccinatiecampagnes 
è Coronadiscours bevat veel kenmerken van het type discours dat tot de grote 

totalitaire regimes uit de 20e eeuw heeft geleid 
o Overvloedig gebruiken van cijfers en statistieken 
o Vervaging van de grens tussen feiten en fictie 
o Een fanatieke ideologische overtuiging die misleiding en manipulatie 

rechtvaardigt en over alle ethische grenzen heen gaat 

HOOFDSTUK 5 – HET VERLANGEN NAAR 
EEN MEESTER 

Samenvatting vorige hoofdstukken: 
è H1: wetenschap kantelde van openheid van geest naar dogma en overtuiging 
è H2: praktische toepassingen wetenschap isoleren mensen van elkaar en natuur 
è H3: het utopisch streven naar een artificieel en rationeel controleerbaar universum 

staat gelijk aan de destructie van de kern van het leven 
è H4: wetenschappelijk geloof in objectiviteit en meetbaarheid van de wereld leidt tot 

absurde willekeur en subjectiviteit 
 
In dit hoofdstuk hebben we het over de lotgevallen van een andere grote ambitie van de 
wetenschap: de mens bevrijden van zijn angsten en onzekerheden en van morele 
geboden en verboden. 
è Religieuze discours verduisterde de menselijke ziel met irrationele angst voor voor 

hel en verdoemenis 
o Lijden en ziekte = straf van God, vleselijk genot = zonde, samenleven 

versmachten met geboden en verboden, … 
è 17e eeuw: de ster van het menselijk verstand verscheen aan het uitspansel 

o Mens richt zijn blik naar buiten – God noch de duivel vertoonde zich aan het 
rationele oog 

o Angst door religieus discours werd ongegrond verklaard 
o Mens onderzocht de wereld, bestudeerde het menselijk lichaam en oorzaken 

van ziekte, … 
§ Men moest de menselijke conditie niet aanvaarden maar verbeteren! 

• Komende 3 eeuwen: energiek optimisme 
o Menselijke conditie aangenaam maken en ziekte en lijden genezen 

op basis van menselijk verstand 
o Geboden en verboden werden overbodig verklaard 

§ Een steeds lossere moraal zal de mens uiteindelijk weer verzoenen met de 
lusten die vroeger als bedreiging werden gezien 

§ Versmachtende censuur verdween 
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• Vrije meningsuiting was een basisrecht, onderwijs werd algemeen 
toegankelijk, juridische bijstand voor iedereen, liefde hoeft niet samen 
te gaan met huwelijk en kinderen, seksualiteit werd in ere hersteld, … 

o MAAR: uiteindelijk leed de idealisering van het menselijke verstand eerder tot 
een intensifiëring van de angst voor ziekte en lijden, de intermenselijke 
verhoudingen werden steeds meer getekend door onzekerheid en verwarring 
§ Oude geboden en verboden vervangen door een wirwar aan regels en een 

nieuwe hyperstrenge moraal 
• Hoe moeten we dit psychologisch begrijpen? 

 
Angst voor ziekte en lijden verdwenen niet, ondanks de kennis van de mechanistische 
aspecten van het menselijk lichaam en de hoeveelheid geld die men aan 
gezondheidszorg besteedde (in bijna heel West-Europa 10% van het bruto nationaal 
product) 
è Denk aan krantenartikelen 

o Tieners op een brommer laten is onverantwoord, van orale seks kan je 
keelkanker krijgen, naast een roker zitten die niet rookt kan de gezondheid 
schaden, … 

è 21e-eeuwse mens wordt beheerst door zijn angst voor lichamelijke tegenspoed 
è Lijden is – per definitie – niet aangenaam, maar vroeger kon men er beter tegen 

o Jezuïeten proberen indianen via dreiging met de brandstapel te bekeren, maar 
de indianen waren niet onder de indruk en suggereerden zelfs pijnlijkere 
vormen van foltering 

o De gedachte aan fysiek lijden werd ondraaglijker 
o De mens verdroeg de risico’s van lijden in het algemeen steeds minder 

§ Kijk naar de verzekeringsdrift: je kan tegenwoordig letterlijk alles laten 
verzekeren (verzekering bij ongevallen, brandverzekering, 
hospitalisatieverzekering, reisverzekering, …) 
• Mensen verzekeren huisdieren, lichaamsdelen van celebs, inslagen 

door meteorieten, ontvoering door aliens, … 
o Uiteindelijk zijn er zelfs verzekeringen voor verzekeringen! 

o Krampachtig proberen vermijden van alle risico’s eist zijn tol 
§ Geld voor verzekeringsagenten, … 
§ Medische ingrepen die lijden moeten verminderen zorgen vaak zelf voor 

meer miserie 
• Veralgemeende consumptie van psychofarmaca, pijnstillers en andere 

farmaceutische producten zorgen voor tientallen miljoenen verslaafden 
en doden 

• Veralgemeende screening op kanker en andere ziekten is schadelijk 
en zorgt voor onnodige ingrepen zoals een borstamputatie, 
chemotherapie, … 

• Preventieve geneeskunde dreigt het leven steriel en onmenselijk te 
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maken 
o Goed voorbeeld: coronacrisis 

§ Maniakaal infecties proberen vermijden heeft gezorgd voor 
toegenomen lijden via uitgestelde behandelingen, intrafamiliaal 
geweld, psychische ontreddering en honger 

§ Het krampachtig vermijden van elk gevaar is, paradoxaal genoeg, zelfs 
zeer gevaarlijk geworden 

 
§ Effecten van gerichtheid op controle gaan verder dan invloed op fysieke 

gezondheid 
• Vrijheden en rechten van het individu worden aangetast 

o War on terror leidde bijv. tot een zware aantasting van privacy 
§ Past binnen het gestaag toenemende streven om ‘gevaarlijke 

elementen’ in de maatschappij te proberen controleren en 
isoleren van de laatste eeuwen 

o Verlichtingstraditie leidde – tegen haar bewuste streven in – tot wat 
Foucault “le grand renfermement” noemde 
§ Steeds meer ‘gevaarlijke’ groepen worden opgesloten 

• Vroeger: prostituees, criminelen, psychiatrische patiënten 
• Nu: alles en iedereen 

o Dieren ophokken wegens vogelgriep, mensen 
huisarrest geven door covid, … 
§ Mens en dier – potentiële ziekteverspreiders – 

zijn te gevaarlijk voor elkaar om los rond te lopen 
è Stijging van angst en onzekerheid leidt ook tot twee psychische fenomenen: 

narcisme en ‘regeldrang’ 
o (Ontwikkelings)psychologie nodig om dit toe te lichten 

§ Verband tussen onzekerheid en narcisme 
• Een kind bestaat de eerste maanden van zijn leven amper apart als 

psychisch wezen 
o Kan zichzelf, voor eigen herkenning in spiegel, geen mentaal-

visueel beeld vormen van zijn eigen lichaam 
§ Weet dus niet waar lichaam stopt en omgeving begint 

• Situeert zijn gewaarwordingen in zichzelf, maar ook in 
mensen en objecten (animisme) uit de omgeving 
o VB.: bij prik in arm kijkt kind niet naar arm, want geen 

besef van het feit dat de sensatie zich daar bevindt 
o VB.: grimas trekken en huilen alsof het kind geslagen 

wordt wanneer hij iemand geslagen ziet worden 
§ Kind moet via interacties met moederfiguur uitmaken wat hij 

moet doen om zich van haar zorg en nabijheid te verzekeren 
• Vergelijking met jonge (zoog)dieren: ook afhankelijk van 
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moederdier en proberen haar zorg te verzekeren 
• Cruciaal psychologisch verschil met dieren op het niveau 

van het communicatiesysteem 
o Dier: band realiseren via uitwisseling van tekens 

(kreten, bewegingen, …) die in een vast verband 
staan tot datgene waar ze naar verwijzen 
§ Tekens worden als eenvoudig en 

‘vanzelfsprekend’ ervaren 
o Menselijke communicatie is verzadigd van 

onduidelijkheden, misverstanden en twijfel want de 
tekens kunnen naar een oneindig aantal dingen 
verwijzen 
§ VB.: zon in zonneschijn of zonderling 
§ Elk woord krijgt betekenis door een ander woord, 

dit gaat oneindig door en er ontbreekt dus altijd 
een woord om de betekenis van woorden 
definitief vast te leggen 

§ Taal als rationeel systeem heeft een intrinsiek, 
onophefbaar tekort * 

è * Gevolgen voor de uitwisselingen tussen mensen 
o Mens kan zijn boodschap nooit eenduidig overbrengen en de ander kan er 

nooit de definitieve betekenis van bepalen 
o De mens kent zijn eigen boodschap zelfs niet 

§ We weten nooit precies wat we willen zeggen, omdat ons mentale systeem 
ook op woorden werkt en er daar dus ook steeds een woord ontbreekt 
• Daarom zoeken we zo vaak naar woorden 

o We krijgen vaak niet gezegd wat we willen zeggen of zeggen iets 
op een andere manier dan hoe we het bedoelen 

o Hier hebben dieren geen last van! 
§ Mens verschilt van dieren door een constante kwelling  door een tekort aan 

weten 
• Nooit een definitief antwoord op vragen over zijn positie in het 

verlangen van de Ander, … (Wat vindt hij van me? Beteken ik iets voor 
haar? Verwachten ze iets van mij? …) 
o Elke menselijke ontmoeting, en bij uitbreiding de menselijke 

existentie, graviteren rond zulke vragen 
§ Komt niet voor bij dieren! 

o Onbepaaldheid van de menselijke symbolenwereld speelt zelfs wanneer de 
taal nog heel rudimentair is bij baby’s al een rol 
§ Henri Wallon: je ziet op het gelaat van kinderen in interactie met hun 

zorgfiguren iets wat niet bij andere levende wezens voorkomt 
§ Kind dat gelaatsuitdrukkingen van moeder fixeert en imiteert, toont een 
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subtiel sentiment van vraag op zijn gelaat 
• Alsof het al in het begin van zijn leven geconfronteerd wordt met iets 

dat ontbreekt in de vormentaal van de Ander 
• Mensenkind verkeert, in tegenstelling tot een jong dier, in een 

prangende onzekerheid omtrent boodschappen van het moederwezen 
o Moeilijk om mentale controle over haar te verwerven: wat wil ze van 

mij? Hoe kan ik haar aanwezigheid verzekeren? 
§ Verklaring voor een belangrijk fenomeen 

• Kind herkent zich tussen 6 en 9 maanden voor de eerste 
keer in de spiegel, vaak als moeder enthousiast naar het 
spiegelbeeld wijst 
o Niet uniek voor mensen (ook apen, …) 
o MAAR: Charles Darwin zei al dat de herkenning bij 

mensenkinderen gepaard gaat met vreugde en bij 
andere diersoorten niet 

o Waarom is het voor mensen zo lustvol? 
§ Mensen lijden, in tegenstelling tot dieren, aan een 

voortdurende spanning ten gevolge van de 
eeuwige ongrijpbaarheid van de symbolenwereld, 
vooral ook met de vraag “wat wil moeder van 
mij?” * 

è * Die spanning valt weg als hij een beeld ziet dat met zichzelf samenvalt én waar de 
moeder enthousiast van wordt 
o Kind weet dus wie hij moet zijn voor zijn moeder en beseft dus dat hij hét is 

voor de Ander  
§ Archetype van een narcistische ervaring 

• Zo overweldigend voor sommigen dat ze er later obsessief opnieuw 
naar opzoek gaan om een confrontatie met het tekort en de 
onzekerheid in menselijke verhoudingen te vermijden 

• Eist ook zijn tol op vlak van de verhoudingen en op vlak van het 
subject zelf 
o Om het opnieuw opduiken van de onderliggende onzekerheid te 

vermijden moet het kind een agressieve en rivaliserende strijd 
aangaan met elke ander waar de aandacht van de moeder ook 
naartoe gaat 
§ Want er kan maar één iemand hét object van moeder zijn! 

o Hoe meer je je onzekerheid dus probeert te bemeesteren via 
identificatie met je spiegelbeeld, hoe meer je anderen moet 
overtreffen/kleineren/vernietigen 
§ Steeds meer inboeten aan menselijkheid 

o Nog meer ontmenselijking doordat de identificatie met je 
spiegelbeeld het inlevingsvermogen doet afnemen 
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§ Herkenning zorgt bij het kind voor een visueel totaalbeeld van 
zijn lichaam en het kan eindelijk – letterlijk – een lijn/grens rond 
zijn eigen lichaam trekken 
• Tot op zekere hoogte is dat noodzakelijk om een stabiele 

Ego-structuur uit te bouwen 
o Û Overmatig narcisisme: de mentaal-visuele grens 

tussen zelf en Ander wordt zo dik dat je opgesloten 
geraakt in je eigen zelfbeeld 
§ Men kan zich niet meer inleven in de Ander en 

het isoleert en vereenzaamt een subject 
§ Het is dus een schijnoplossing want je zoekt een 

symbiose met de Ander, maar eindigt in 
psychisch isolement en destructie van de Ander 
en jezelf! 

§ Al je energie wordt opgeslorpt door je eigen 
uiterlijk omhulsel je voelt je leeg 

 
Laatste decennia neemt de angst en onzekerheid toe, maar er is ook een sterke toename 
in narcisisme zichtbaar 
è Mensen zetten meer in op het uiterlijke ideaalbeeld 

o Veel chirurgische ingrepen, grote verkoop van steroïden- en proteïnecocktails, 
selfies maken, huizen lijken uit reclameboekjes te komen, media toont ons 
gestileerde ideaalbeelden van kapsels/auto’s/kleren/…  
§ Men zet steeds meer in op imaginair-visuele schijnoplossingen om de 

onophefbare onzekerheden op het vlak van intermenselijke verhoudingen 
toch te trachten opheffen 

o Ook scherpe toename in psychische fenomenen die gebonden zijn aan 
excessief inzetten op het uiterlijke ideaalbeeld: eenzaamheid, innerlijke leegte, 
uitputtende competitie, … 

 
Tweede maatschappelijk fenomeen dat gekoppeld was aan de stijging van angst en 
onzekerheid: stijging van het aantal regels in de maatschappij = ‘regulitis’ of ‘regeldrang’ 
è Situeren in zelfde ontwikkelingspsychologische lijn als die van het narcisme 

o Herkenning van eigen spiegelbeeld zorgt dat kind zijn eigen lichaam fysiek kan 
afgrenzen van de hem omringende wereld 
§ Op dat moment beginnen er dus echt afzonderlijke, externe objecten te 

bestaan voor het kind 
• Functie van taal verandert: woord verwijst naar extern object 

o Woorden krijgen nu dus een betekenis, was voordien niet 
§ Voordien: uitingen van kind waren vooral fysieke, driftmatige 

‘handelingen’ die uitdrukking gaven aan lichamelijke 
gewaarwordingen en de functie hadden om een symbiotische 
resonantie met de Ander te realiseren 
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§ Verhouding met de Ander wordt naar een niveau geheven 
• Kind probeert nu obsessief de woorden te begrijpen die de 

ander gebruikt om zijn verlangen kenbaar te maken 
o Hoe kan ik ‘braaf’ zijn? … 
o Het kind wil de regels kennen om graag gezien te 

worden door zijn ouders 
§ Neemt op een moment de vorm van echte 

regeldrang aan * 
è * Hoe goed een regel ook bepaald wordt, hij is altijd nog te onduidelijk en er 

ontstaat onvermijdelijk behoefte aan bijkomende bepalingen van de regels 
o Woorden in regels krijgen slechts betekenis door andere woorden dus kind zal 

zich afvragen wat alle woorden betekenen 
§ Rond 3,5 jaar krijg je hierdoor de cumulatie tot de waarom-fase 

• Kind vraagt eindeloos ‘waarom’ aan volwassenen want hij ziet hen als 
alwetende meesters en wilt dat ze die positie innemen (ondanks zijn 
koppigheid die soms opspeelt tegen de onderworpenheid) 
o Als de ouder het antwoord niet weet kan het kind niet begrijpen wat 

hij moet doen om graag gezien te worden 
§ Kind wordt overvallen door oeronzekerheid en -angst om 

achtergelaten te worden door de Ander (in eerste plaats de 
moeder) omdat het niet graag gezien wordt 

• Sluitend antwoord op alles krijgen is gedoemd om te falen aangezien 
we de taal nooit volledig een betekenis kunnen geven 
o Hoe harder kind probeert, hoe meer het zichzelf verliest in de 

eindeloos complexe en tegenstrijdige betekenisverlening en 
vastloopt in alle regels 

o Ze worden uiteindelijk van de regeldrang verlost door te aanvaarden dat het 
definitieve antwoord op de vraag naar het verlangen niet bestaat 

 
Bovenstaand ontwikkelingspsychologisch schema laat zich naadloos toepassen op 
maatschappelijk vlak. 
è Maatschappij loopt steeds meer vast in de eindeloze woekering van regels 

o Regels opgelegd door de overheid, maar er rijst ook een roep naar meer 
regels – naar een hyperstrenge moraal – vanuit de bevolking zelf 
§ Net als narcisme een krampachtige poging om de sterke toename aan 

angst en onzekerheid in de menselijke verhoudingen in te dijken 
 
We gaan even dieper in op de maatschappij met al haar regels 
è Uit de buik van de Verlichtingssamenleving rijst sinds begin 21e eeuw een nieuwe 

moraal op die zich in een aantal opzichten strenger, wispelturiger, irrationeler, … 
betoont dan de religieuze moraal waar de Verlichting ons van wilde verlossen 
o Opkomst van de woke-cultuur maakt dat we ten prooi vallen aan een impliciete 
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en expliciete regelgeving die elk detail van de menselijke uitwisseling delicaat 
maakt 
§ Nasleep #MeToo-affaire: studentendopen steeds meer beperkt, seks in 

Zweden enkel ok als de partners hun consent op papier zetten, 
naaktfiguren op schilderijen niet meer op social media posten, geen 
telefoonnummers van collega’s vragen, … 

§ Nasleep Black Lives Matter-beweging: word nigger niet meer gebruiken, 
standbeelden van kolonialisten verwijderen, geen Zwarte Piet meer, … 
• De kans dat de narcistische destructiviteit ten aanzien van mensen 

met een ander lichaamsbeeld zich door dergelijke regels laat 
bedwingen, is klein 

§ Klimaatbeweging genereert nieuwe soort misdaden: milieumisdaden 
• Houtkachels aansteken, vlees eten, in de natuur wonen, … 
• Milieubeweging gleed weg van haar oorspronkelijke standpunt ‘Terug 

naar de natuur’ en is in haar strengheid ook selectief en inconsistent 
o VB.: ecologische voetafdruk moet verminderen, maar ze zijn zeer 

mild voor energieverbruik door internet, schade door elektrische 
auto’s, … 

o Oorspronkelijk was het een dissidente stem, maar door het 
‘ecomodernisme’ heeft ze zich bij de dominante, mechanistische 
ideologie aangesloten 

è De regeldrang is ook op zeer directe manier zichtbaar in de publieke ruimte 
o VB.: prof zit al 20 jaar op dezelfde bureau aan de universiteit en kijkt uit over 

het kruispunt 
§ Van een plek met een beetje verkeerslichten en enkele lijnen zien 

evolueren in een wirwar van lijnen met heel veel borden en lichten 
o VB.: gele vierkanten in stations geven aan waar er gerookt mag worden, auto’s 

parkeren binnen gemarkeerde gebieden voor een bepaalde duur, … 
o VB.: pijlen die de weg waarin je mag lopen tonen, borden voor mondmaskers, 

hekken op festivals zodat bubbels niet mengen, stippen op stoelen die zeggen 
waar je mag zitten, … (coronacrisis) 
§ Afschaffen van de maatregelen blijft maar duren en waarschijnlijk neemt 

men in de toekomst sneller opnieuw zo’n maatregelen voor ziektes 
o De regels die ten aanzien van allerlei dreigingen worden gesteld verschillen 

bovendien van locatie tot locatie (coronaregels verschillen tussen dorpen), ze 
veranderen doorheen de tijd (code rood, oranje, geel), … 
§ Details van de regels zijn ook zo overdreven dat men er ofwel boos van 

wordt of erdoor in de lach schiet 
• VB.: op trouwfeest wel openingsdans, maar geen polonaise 

§ Alle regels bijhouden is een onmogelijke opdracht geworden 
• VB.: op site van Volksgezondheid stond in 2020 dat niet-

samenwonende partners elkaar mochten bezoeken, maar dat ze nog 
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steeds een boete van de politie konden krijgen 
 
De problemen die door de Nieuwe Moraal aan de kaak gesteld worden, zijn legitiem. 
è Seksisme en racisme zijn tekenen van cultuurverval, mens moet voor natuur en 

elkaar zorgen want dit is een teken van menselijkheid 
è MAAR de gegeven oplossingen zijn niet altijd legitiem! 

o Vaak excessief, inconsistent en contraproductief 
§ VB. : MeToo vervaagt grenzen tussen flirten en verkachten, BLMv maakt 

verwijzen naar een huidskleur heel moeilijk, klimaatbeweging vervreemd de 
mens van de natuur, coronacrisis maakt van gezondheidszorg een aanslag 
op het leven 

§ De repressieve aard van de nieuwe moraal zorgt, volgens een gekend 
freudiaans principe, voor een heftigere terugkeer van het verdrongene 
• VB.: 2015-2020: verdubbeling in seksistisch taalgebruik, 

verdrievoudiging van racistisch en dreigend taalgebruik 
è De nieuwe moraal wordt steeds agressiever afgedwongen, door zowel de overheid 

als de bevolking 
o Steeds minder draagvlak voor vrije meningsuiting, persvrijheid, artistieke 

vrijheid en zelfbeschikkingsrecht 
§ VB.: J.K. Rowling krijgt felle kritiek wanneer ze commentaar heeft op een 

bericht waarin men spreekt over ‘people who menstruate’ i.p.v. ‘women’, 
opniniechef NYT ontslagen omdat hij een stuk publiceerde van een rechtse 
politicus over de dood van George Floyd, Australische man werd volkvijand 
ergste categorie verklaard en achtervolgd door het leger omdat hij zijn 
quarantaine niet had uitgezeten na coronabesmetting, … 

è We zouden nog kunnen twijfelen of de buitensporigheid van de regels echt iets van 
onze maatschappij is. Waren er vroeger minder regels en minder absurd? 
o 613 Joodse religieuze geboden en verboden (de halacha) bestaan al 

duizenden jaren 
§ Orthodoxe joden moeten constant al die regels volgen en ze geven zelf toe 

dat ze niet altijd logisch te begrijpen zijn 
• Misjpatiem: menselijkerwijs te begrijpen regels 
• Choekiem: regels die dienen om een band tussen de mens en het 

Eeuwige te bestendigen (niet logisch te begrijpen) 
o VB.: spijswetten en besnijdenis 

o ‘Primitieve’ volkeren hebben ook allerlei regels 
§ Specifieke voorwerpen mogen in sommige situaties niet aangeraakt 

worden, bepaald voedsel is verboden, sommige voetsporen mogen niet 
gevolgd worden, geen vrije liefde- en seksualiteitsbeleving … (zie p.109) 

 
o Vergelijken van religieuze, primitieve en moderne regelsystemen gaan we hier 

niet doen, maar er zijn zeker verschillen! 
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§ VB.: religieus en primitief zijn over het algemeen categoriek en bijgevolg 
duidelijk EN ze zijn stabiel (huidige regels veranderen continu en nemen 
toe in omvang!) 
• Toename in omvang van huidige regels 

o Steeds meer tijd bezig met regels maken en volgen 
o Steeds meer bureaucratische bestuursvormen 

§ Imperialisme – bende-totalitarisme – technocratische 
totalitarisme 
• Steeds complexere en absurder wordende regelgeving 

o Steeds meer administratieve jobs: 1840 was het 20% van de jobs, 
2010 was het 80% van de jobs! 
§ Ook het aantal puur administratieve taken neemt toe (VB.: 

winkeliers, leerkrachten, landbouwers, … ook allemaal bezig 
met administratieve taken) 

 
Regeldrang draagt in al zijn absurditeit en buitensporigheid zeker bij aan het aantal 
psychische problemen van onze tijd. 
è Tegenstrijdigheid en onduidelijkheid van de regels zorgen voor een neurotisch 

Pavlov-effect en het excessieve karakter ervan neemt de voldoening, spontaniteit 
en vreugde weg uit het leven 

è Toename in regels zorgt voor minder ruimte voor subjectieve keuzes en vrijheid 
o VB.: ritsen in verkeer lijkt enkel voordelen te hebben, maar ook een verborgen 

(psychologisch) nadeel 
§ Het verlenen van voorrang wordt niet meer een menselijke ontmoeting, 

want het is een verplichting 
• Lijkt misschien banaal MAAR het zijn net die momenten van 

menselijke ontmoeting die de sociale band van binnenuit voeden 
o Zonder hen verschrompelt het sociale weefsel en is het een kwestie 

van tijd voor onze maatschappij uiteenvalt in een losse verzameling 
geatomiseerde individuen 

 
Het verstikkende van de overmaat van regels valt pas op wanneer ze wegvallen. 
è VB.: in een klein dorpje aankomen waar geen 20 verkeerlichten zijn, waar 

parkeerplaats niet aangeduid staat en gewoon gratis is, … 
o Vergelijk het met de airco in je bureau: je merkt niet dat je jezelf eraan ergert 

totdat het lawaai ervan ineens plots wegvalt 
è Overreglementering is stap voor stap opgerukt, zonder dat we het goed beseffen en 

oefent haar invloed ook uit zonder dat we het beseffen 
 
o Bij elke scherpere afstemming van de regelmachine valt er wat ruimte weg 

voor onze existentie als subject 
§ Vicieuze cirkel: onbehagen en frustratie in sociale ruimte indijken door meer 
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regels/protocollen/procedures te maken, maar die regels zorgen dan weer 
voor meer onbehagen en frustraties, nog meer regels, … 

§ Als de tendens naar de hypergereguleerde samenleving zich doorzet, dan 
is een exponentiële stijging van het aantal zelfmoordpogingen een logisch 
gevolg 
• Euthanasiemachine (kist waarin je jezelf pijnloos van het leven kunt 

verlossen met heliumgas) is in dat opzicht de ultieme consequentie 
van het mechanistisch denken 

 
Regeldrang, zoals hij verschijnt in bureaucratische bestuurssystemen, probeert sociale 
interacties rationeel en logisch te maken door ze vast te zetten in vaste vormen. 
è De ideale bureaucraat is dan identiek aan een computer 

o Strikt logica van eigen systeem volgen en niet laten ‘afleiden’ door de 
eigenheid van de mensen die hij ‘helpt’ 
§ Gevolg: zelfde frustraties als bij een computer 

• De Ander is geenszins gevoelig voor onze eigenheid als mens 
o VB.: computer zal niet sneller printen als je binnen 5min ergens 

moet zijn 
§ Computer lijkt in dat opzicht de ideale totalitaire leider: de leider 

die rücksichtlslos zijn logica oplegt aan de bevolking (zie deel II 
boek) 

 
Narcisme en regeldrang zijn schijnoplossingen voor de onzekerheid en angst die de taal 
van de menselijke verhoudingen introduceert. Ze leiden tot sociaal isolement en zijn 
uiteindelijk zelfdestructief. MAAR er bestaan ook echte oplossingen. 
è Ontwikkelingspsychologie 

o Na de waarom-fase gaat het kind uiteindelijk aanvoelen dat de ouder zijn 
beperktheid van kennis moet toegeven 
§ In deze fase komt er voor de meeste kinderen een einde aan de 

veronderstelling dat hun ouder alwetend en almachtig zijn 
• Kind begrijpt vanaf dan intuïtief dat ook zijn grote meester de 

betekenis van de woorden niet helemaal kennen en dat de 
onzekerheid nooit kan worden opgeheven 
o Twee mogelijke reacties hierop 

§ Angst: kind kan zich gaan vastklampen aan narcisme en 
regeldrang 

§ Creativiteit: aangezien niemand de definitieve betekenis van 
woorden kent kan je concepten zoals ‘braaf’ zelf gaan invullen 
• Kind kan zich emanciperen van het discours van zijn 

ouders en op een creatieve manier eigenheid en 
persoonlijkheid realiseren 
o Kind moet zijn kans grijpen en zich creatief realiseren 
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in de ruimte die ontstaat, MAAR de ouders spelen ook 
een belangrijke rol 
§ Ouders kunnen kind bevestigen en ondersteunen 

in zijn pogingen om zelf invulling en keuzes te 
maken 

® weg naar eigenheid soepel afleggen 
§ OF 
§ Ze kunnen openlijk/verborgen hun status van 

alwetendheid proberen te behouden en keuzes 
voor het kind blijven maken  

® kind gaat lang crisissen, … 
• Besef dat ouderlijke goden niet helemaal juist zijn, geeft gevoeligheid 

voor een discours dat niet de bedoeling heeft om helemaal juist te zijn: 
fictie en poëzie 
o Kinderen hunkeren naar verhalen van ouders en grootouders, die in 

hun dichtung und wahrheit het kind een basis geven voor zijn 
identiteit en principes verschaffen omtrent hoe ze zich kunnen 
gedragen (VB.: mensen in onze familie eten graag en zijn altijd 
beleefd, …) 
§ Voordien starre regels volgen, nu losse richtlijnen die je trouw 

maar flexibel kunt volgen = verlossing regeldrang 
o Lossere hantering van taal en woorden, draagt het vermogen in 

zich om iets te laten resoneren van de ongrijpbare eigenheid van 
de context waarin het kind zich bevindt 
§ Moederparadijs terugvinden na het verwerven van zelfbeeld in 

spiegelstadium en ontluikend logisch-rationeel denken 
 
De creatie van eigenheid via de overgang van een logisch-rationeel naar een creatief 
taalgebruik, is een derde mogelijke reactie op de fundamentele onzekerheid van de 
menselijke conditie. 
è Staat niet gelijk aan het verval in irrationaliteit (zie H9) 
è Creativiteit is gewoon, in tegenstelling tot narcisme en regeldrang, een echte 

oplossing is voor de onzekerheid 
o Ze verbindt de mens met de Ander en leidt tot resonantie met de 

(liefdes)objecten in plaats van tot psychische geïsoleerdheid en 
(zelf)destructiviteit en terwijl realiseert ze eigenheid en psychische 
soevereiniteit 

 
Vragen aan het begin van dit hoofdstuk 
è Hoe komt het dat de Verlichtingstraditie tot meer angst en onzekerheid een een 

hyperstrenge moraal heeft geleid? Ze streefde toch het omgekeerde na? 
o De Verlichtingstraditie, de ideologie van de Rede, was een hardnekkige poging 

om het leven in logica en theorieën te wringen 
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§ Plaatste alle symboliek, mystiek, fictie en poëzie op de tweede plaats 
• Het volledige vermogen van taalvormen dus, dat het vermogen in zich 

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

§ Onzekerheid verzuurde dus tot angst en de enige psychologisch 
beschikbare middelen om hiermee om te gaan waren narcisme en een 
eindeloos woekerend regeldiscours 
• Vooral de laatste ‘oplossingspoging’ is belangrijk 

o Hoe meer het subject via rationaliteit en regels de angst en 
onzekerheid probeert op te heffen, hoe meer het op het falen van 
de oplossingspoging botst 
§ Denk aan taal: woord dat definitieve zekerheid zal brengen 

bestaat niet 
§ Logisch en historisch is dat het punt waarop de mens zich tot 

een absolute meester – de totalitaire leider – wendt die wel het 
laatste woord beweert te hebben 
• Ander licht op fenomenen zoals MeToo, BLM, 

klimaatbeweging en coronacrisis 
o Komen vooral voort uit de prangende nood bij de 

bevolking aan een autoritaire instantie die richting 
geeft, die de last van de vrijheid en onzekerheid van 
hun schouders neemt 
§ Overheid vult die taak gewillig in en beperkt onze 

keuzevrijheid steeds meer! (VB.: suikertaksen, 
vaccin, QR-codes, …) * 

è * Zelfs controle over eigen leven kwijt: als je bij de therapeut over zelfmoord spreekt 
heel vaak overgang tot collocatie waardoor het niet kan en euthanasie moet je 
aanvragen bij de overheid 

è Opvoedende en disciplinerende functie overheid neemt ook steeds meer toe 
o Social credit systeem zoals in China, maar ook in Australië en in sommige 

Belgische gemeentes is er al iets gelijkaardig 
§ Je kan bijv. een virtuele lokale munt uitgereikt krijgen voor ‘voorbeeldig 

gedrag’ (waarschijnlijk bepaald door een technocraat) 
§ Moeten we ook vrezen voor heropvoedingskampen zoals in China? 

è De positie van de totalitaire leider is ultiem onmogelijk, simpelweg omdat hij, 
ondanks zijn megalomane geloof en zijn ideologische fanatisme, wel degelijk aan 
de structuur van zijn taal onderworpen is 
o Kan enkel doen alsof hij het laatste woord heeft! Want dat woord zweeft 

ongrijpbaar in de klinkende ruimtes van poëzie, fictie en symboliek (waar dus 
een niet totaal discours wordt erkent) 

o Mensen die de positie van absolute leider willen innemen, vervallen in fouten 
en inconsistenties en uiteindelijk ook in regelrechte leugens en bedrog 
§ Zie H1-4: crisis in de wetenschappen, maar zien we evengoed in het 
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publieke discours 
• Streven naar transparantie en hypercorrectheid leidt uiteindelijk tot ook 

tot schijn en bedrieglijkheid 
o Zo zijn overheidslabels van kwaliteitsproducten vaak 

onbetrouwbaar, de encryptiebedrijven waarvan je software koopt 
om je privacy te beschermen zijn opgekocht door geheime diensten 
van de overheid, … 

o Transparanter maken van gezondheidszorg draait ook op het 
tegengestelde uit 
§ Elektronische patiëntendossiers online delen zonder 

toestemming, verzekeringsagenten kunnen alles zien, ... 
è Rationalistische benadering van het leven leidde tot een onvermogen om angst en 

onzekerheid op een vruchtbare manier te hanteren 
o Narcisme en regeldrang intensifieerden het probleem waarvoor ze een 

oplossing leken te zijn 
§ Gevolg: psychologisch uitgeputte bevolking die hunkert naar een absolute 

meester 
• Ze zoeken een meester conform met het dominante mens- en 

wereldbeeld, de ideologie die het probleem heeft veroorzaakt 
o Zelfde ideologie die met haar manipulaties van materie mensen 

verleidt en die met cijfers en statistieken de feiten aan haar kant lijkt 
te hebben 

o Bevolking is angstig, sociaal geatomiseerd en smachtend naar 
richting en autoriteit 
§ Ideale voedingsbodem 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 
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Deel II: Massavorming en 
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 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.” 
è Immanuel Kant vatte zo in 1784 samen wat voor hem de essentie van de 
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Verlichtingstraditie is 
è 1,5 eeuw later: ontvouwing van een huiveringwekkend fenomeen in de 

Verlichtingsmaatschappij 
o De Verlichtingstraditie heeft tot exact het omgekeerde geleid dan wat Kant had 

voorspeld 
§ In de schoot van de wetenschap werden absurde verhalen geboren en de 

bevolking ging er in blinde geestdrift en fanatisme in mee, zonder enig 
vermogen tot kritische reflectie en tot in de radicale zelfdestructie 
• Duitsland (Hitler): rassentheorie gepropageerd door een fanatieke 

volksmenner 
o Mensen verklikten vrienden en familie waarvan ze dachten dat die 

het Duitse Volk niet onvoorwaardelijk trouw waren 
o Ze lieten toe dat mensen met een lichamelijk gebrek verdelgd 

werden als ongedierte en ze stemden in met de vernietiging van 
‘minderwaardige rassen’ 

• Rusland (Stalin): ook hier een fanatieke extase op basis van een vaag 
verhaal 
o De hele geschiedenis, het hele ‘historisch-materialistische proces’ 

zou gericht zijn op het realiseren van een maatschappij zonder 
privébezit, waarin het ‘proletariaat’ aan de macht was 
§ Hier was ook zuivering nodig, eerst volgens een ‘logica’ maar 

later werd lukraak iedereen een prooi 
• Heel veel mensen naar de goelags gedeporteerd, helft van 

de communistische partij zelf uitgemoord zonder sprake 
van ontrouw of verraad 
o Slachtoffers deden meestal zelfs geen moeite om de 

beschuldigingen te weerleggen 
• Stalinisme en nazisme waren in de eerste helft van de 20e eeuw een 

nieuwe staatsvorm: totalitarisme 
o Verschil met democratieën: eenpartijstructuur en minachting voor 

democratische basisprincipes zoals recht op vrije meningsuiting en 
zelfbeschikkingsrecht 

o Verschil met dictatoriale staatvormen in structuur (interne 
organisatie) en dynamiek (procesmatig verloop) 
§ Hannah Arendt situeert het verschil op psychologisch vlak in 

haar boek The origins of totalitarianism 
• Dictaturen gebaseerd op het inboezemen van angst voor 

fysieke agressie waardoor de dictator eenzijdig een sociaal 
contract kan opleggen 

• De totalitaire staat is gegrond in het maatschappelijk-
psychologisch proces van massavorming 
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Proces van massavorming in rekening brengen om de ronduit verbluffende 
psychologische kenmerken van een geatomiseerde bevolking te kunnen begrijpen: 
è De bereidheid van de individuen om hun persoonlijke belangen blind op te offeren 

voor het collectief 
è Radicale intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen 
è Een paranoïde verklikkersmentaliteit die zorgt dat staatscontrole tot in het hart van 

het privéleven reikt 
è De merkwaardige vatbaarheid voor absurde (pseudowetenschappelijke) 

indoctrinatie en propaganda 
è Het blind volgen van een enge logica die over alle ethische grenzen heen gaat (wat 

totalitarisme incompatibel maakt met religie) 
è De teloorgang van alle diversiteit en creativiteit (wat totalitarisme tot vijand van 

kunst en cultuur maakt) 
è De zelfdestructiviteit die zorgt dat totalitaire systemen uiteindelijk altijd zichzelf 

opheffen 
 
De analyse van het psychologisch proces van totalitarisme is uitermate actueel. Er zijn 
namelijk verschillende voortekenen dat er een nieuw soort (technocratisch) totalitarisme 
aan het oprijzen is: 
è Een exponentiële toename van het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten 

in de afgelopen 2 jaar (post openen, afluisterapparatuur plaatsen, …) 
è De algemene opmars van de surveillancemaatschappij 
è Het meer en meer onder druk komen te staan van het recht op privacy(sinds 9/11) 
è De sterke toename van burgers die elkaar verklikken via de door de overheid 

georganiseerde kanalen tijdens het laatste decennium 
è De toenemende censurering en sanctionering van alternatieve stemmen tijdens de 

laatste decennia en in het bijzonder tijdens de coronacrisis 
è Het meer afkalven van het draagvlak voor democratische basisprincipes 
è De introductie van de QR-code en een eraan gekoppeld experimenteel 

vaccinatieprogramma als voorwaarde om toegang te krijgen tot de publieke ruimte 
è … 

 
 
Hannah Arendt anticipeerde in 1951 al op de opkomst van een nieuw totalitair systeem 
dat geleid wordt door droge bureaucraten en technocraten in plaats van door 
‘bendeleiders’ zoals Stalin en Hitler. 
è Dat moment lijkt heel dichtbij te komen 
è Vorige hoofdstukken: opkomst van het mechanistische wereldbeeld heeft de 

maatschappij de voorbije eeuwen in een specifieke psychologische toestand 
gebracht 
o H1: maatschappij steeds meer gegrepen door een fanatieke, mechanistische 

ideologie die verworden was tot dogma en blinde overtuiging 



57 
 

o H2: ervaringen van zinloosheid en sociaal isolement namen hand over hand 
toe 

o H3: de hoop werd steeds meer gesteld op een utopische, technologische 
oplossing voor problemen die inherent zijn aan het menselijke bestaan 

o H4: 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 

o H5: epidemische angst en onzekerheid deden de bevolking smachten naar 
een absolute meester 

è H6: hoe vanuit deze toestand de sociaal verbrokkelde bevolking zich eensklaps 
terug tot een eenheid verbindt via het proces van massavorming 

 
Een massa is een specifieke soort groep 
è Onderscheidende kenmerk: er vindt een verregaande ‘uniformisering’ van 

individuen plaats 
o In de massa wordt iedereen gelijk aan elkaar, men denkt ‘samen’, men neig 

ertoe zich met dezelfde ideaalbeelden te identificeren 
è Gustave Le Bon: Psychologie des foules (1985) 

o Een van de belangrijkste werken over massavorming 
o Stelde dat de ‘individuele ziel’ in de massa volledig overgenomen wordt door 

de ‘groepsziel’ 
§ Deze uniformisering gaat gepaard met een quasi absoluut verlies van het 

rationele denkvermogen en het vermogen tot kritische afstandname 
• Ook bij mensen die onder ‘normale’ omstandigheden uiterst intelligent 

zijn en met een sterke neiging om zich over te geven aan impulsen die 
onder normale omstandigheden als radicaal onethisch beschouwd 
worden 

è Massavorming is zou oud als de mensheid zelf en er zijn veel vormen 
o Historische voorbeelden tonen de verschillende vormen goed 

§ Kortstondige massavorming tijdens de Sint-Bartholomeusnacht Û 
langdurige massavorming tijdens de Franse Revolutie 

§ Totaal ongestructureerde massa van de dansplaag in Straatsbrug Û 
georganiseerde massa’s in het leger en de kerk 

§ Religieuze massa’s van de kruistochten Û pseudowetenschappelijke 
massa’s van de 20e en 21e eeuw 

§ Gigantische massa’s van het stalinisme en nazisme Û kleinschalige 
massavorming in een assisenjury 
• Assisenjury is interessant omdat je het door de kleinschaligheid goed 

kunt bestuderen 
o Elke keer blijkt dat jury’s in hun uiteindelijke oordeel nauwelijks of 

niet beïnvloed worden door de argumentatieve kwaliteiten van een 
pleidooi 
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§ Advocaat die een perfect in feiten gefundeerde en rationeel 
goed gestructureerde boodschap brengt, zal nauwelijks effect 
hebben op de jury 

§ Vrijwel uitsluitend gevoelig voor frequente herhaling van simpele 
emotionele boodschappen en indringende beelden (incluis in 
grafieken voorgestelde cijfers) 

o Le Bon: sinds de 19e eeuw winnen massa’s gestaag aan kracht 
§ Voordien slechts kortstondige invloed die beteugeld en onderdrukt werd 

door de leiders van de maatschappij 
§ Vanaf de Verlichting steeds duurzamer en kregen ze gestaag ook meer 

impact op het beleid 
• Le Bon waarschuwde er in 1895 voor dat de massa de maatschappij in 

haar greep zou kunnen krijgen en dat er zo een nieuwe staatsvorm 
zou kunnen oprijzen 
o Gebeurde 30 jaar later exact met de opkomst van de totalitaire 

staten in de 20e eeuw 
§ Vanwaar kwam die intensifiëring van het fenomeen massavorming? 

• Logisch uitvloeisel van de effecten van rationalisering en 
mechanisering van de wereld 
o Steeds meer sociaal geatomiseerde mensen 

§ Zodra een kritische grens overschreden wordt, zal er 
massavorming optreden 

 
Massavorming is een complex en dynamisch fenomeen dat je kunt vergelijken met de 
manier waarop convectiepatronen ontstaan in water of gas als het opgewarmd wordt. 
è Eerst stijgt de hitte in de moleculen zonder dat ze bewegen, dan komen er kleine 

snel verdwijnende patronen van bewegingen die steeds groter en duurzamer 
worden, totdat het grootste deel van het volume water permanent in beweging is 
o Convectiepatronen veranderen het gedrag van de watermoleculen volledig 

§ Moleculen worden in een volledig nieuwe bewegingstoestand gebracht 
è Bij massavorming ook eest kleine en korte patronen en later brengen ze steeds 

grotere maatschappelijke ‘volumes’ over steeds langere termijn in beweging 
o Middeleeuwse massavorming: doorgaans lokaal en kortstondig 
o Franse Revolutie: al grootschaliger en doorgaans iets langer 
o Stalinisme en nazisme: nog groter en duurzamer 
o Coronacrisis: volledige wereldbevolking voor het eerst in één en dezelfde 

massadynamiek gegrepen over een lange periode 
 
Er zijn 4 condities nodig om grootschalige massavorming te kunnen veroorzaken 
è Waren aanwezig bij opkomst stalinisme en nazisme, zijn nu ook aanwezig 
è Allemaal gevolgen van de mechanistische ideologie 

o 1. Veralgemeende eenzaamheid, sociaal isolement en gebrek aan sociale 
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banden in de bevolking 
§ Verlichtingstraditie gekenmerkt door gestage toename hiervan 
§ Eenzaamheid is een groot probleem 

• US Surgeon General spreekt van een loneliness epidemic 
• Theresa May benoemde een Minister of Loneliness  
• Mate van eenzaamheid is sterk geassocieerd met het gebruik van 

sociale media en communicatietechnologie 
o Grootste probleem in geïndustrialiseerde landen! 

§ Wordt ook geïllustreerd door het verband met de 
mechanistische ideologie 

§ Ongeveer 30% van de mensen rapporteert chronische 
gevoelens van eenzaamheid en geïsoleerdheid 

§ Volgens Hannah Arendt is deze conditie de meest centrale 
• “The chief characteristic of the mass-man is not brutality and 

backwardness, but his isolation and lack of normal social relationships” 
o 2. Gebrek aan zinverlening in het leven 

§ Uitgelokt door de aftakeling van de sociale band: de mens, als sociaal 
wezen bij uitstek, leeft voor een ander 
• Band met de Ander weghalen ® leven als zinloos ervaren 

§ H2: mechanisering nam veel vormen van directe zinverlening weg uit de 
arbeid, onder andere de directe band verbreken tussen de producent en de 
consument van objecten 

§ Nog een directere manier waarop het tot zinloosheid leidde: de machine 
van het universum, én de erin gegrepen kleinere mens-machine, draait 
zonder doel of zin 
• Materiële deeltjes interageren met elkaar volgens de wetten van de 

mechanica, maar ze willen nergens naartoe 
§ Fenomeen van de bullshitjobs (H2) toont de wijdverspreidheid van de 

zingevingsproblematiek het best 
• 2e deccenium van de 21e eeuw: helft van de mensen vindt zijn job 

zinloos 
• Gallup World Poll in 2013 

o 13% wereldwijd echt geëngageerd in zijn job 
o 63% wereldwijd niet geëngageerd (slaapwandelen en er wel tijd 

maar geen passie in steken) 
o 24% wereldwijd actief ‘niet geëngageerd’ = actief collega’s negatief 

beïnvloeden en demotiveren 
o 3. Aanwezigheid van veel vrij vlottende angst en psychisch onbehagen 

§ Vrij vlottende angst = angst die niet aan een voorstelling gebonden is Û 
wel gebonden angst (VB.: angst voor onweer/spinnen/oorlog/…) 
• Mentaal moeilijk beheersbaar en dreigt voortdurend om te slaan in 
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paniek, wellicht de meest aversieve psychische toestand 
o Daarom zoekt de mens meestal een object om de angst aan te 

kunnen koppelen 
• In grote lijnen terug te voeren op de eerste twee condities 

o Mens die band met anderen kwijt is voelt typisch een onbestemd 
onbehagen en angst 

§ Sterk aanwezig in de eerste helft van de 21e eeuw 
• WHO: 1/5 wereldwijd is gediagnosticeerd met een angststoornis 

o MAAR prevalentie is veel breder dan enkel de mensen die een 
diagnose hebben gekregen! 
§ Voorkomen van psychisch lijden in het algemeen is zelfs nog 

veel hoger 
• Zichtbaar in het enorme verbruik van psychofarmaca 

o VB.: in België (11 miljoen inwoners) worden jaarlijks 
300 miljoen dosissen antidepressiva gebruikt 

o 4. Veel ongebonden frustratie en agressie 
§ Vloeit ook weer voort uit de voorgaande condities 

• Verband tussen sociaal isolement en irriteerbaarheid is logisch en 
werd ook empirisch vastgesteld 

• Mens gekweld door sociale vervlakking, gebrek aan zinverlening, 
onbestemde angst en onbehagen, voelt zich doorgaans in 
toenemende mate irriteerbaar/gefrustreerd/agressief en zoekt objecten 
om die angst op af te reageren 
o VB.: sterke toename van racistisch en dreigend taalgebruik in het 

laatste decennium (zie H5) 
• Bespoediging van massavorming: het potentieel aan onafgereageerde 

agressie dat aanwezig is in de bevolking, de agressie die nog op zoek 
is naar een object 

è Hoe leiden deze condities tot massavorming? 
o Aanleiding tot massavorming is een suggestie in de publieke ruimte 

 
§ Onder de genoemde omstandigheden een suggestief verhaal verspreiden 

in de massamedia dat een object van angst aanduidt (VB.: aristocratie bij 
stalinisme, Joden bij nazisme, het virus en later de antivaxers bij de 
coronacrisis) én een strategie om met het object van angst om te gaan, 
geeft een reële kans dat alle vrij vlottende angst zich aan dat object koppelt 
en dat er een breed maatschappelijk draagvlak ontstaat om de gegeven 
strategie toe te passen 

o Dit proces levert psychologische winst op 
§ Onbestemde angst wordt aan een concrete oorzaak gekoppeld en via de 

naar voor geschoven strategie ook mentaal beheersbaar 
§ De uiteenvallende maatschappij vindt via de gemeenschappelijke strijd met 
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‘de vijand’ een minimale samenhang, energie en rudimentaire zinverlening 
terug 
• Het gevecht met het object wordt daardoor een met pathos en 

groepsheroïek beladen missie 
§ Alle latent broeiende frustratie en agressie wordt in deze strijd afgereageerd 

– in het bijzonder op de groep die niet meegaat in het verhaal van de 
massavorming 
• Brengt een enorme ontlading en bevrediging met zich mee die de 

massa zich niet makkelijk laat ontnemen 
o Individu gaat van een hoogst aversieve en pijnlijke psychologische toestand 

van sociale geïsoleerdheid naar de maximale verbondenheid die in de massa 
bestaat 
§ Zorgt voor een soort roes die de eigenlijke motivatie is om mee te gaan in 

het massavormende narratief 
• Langdurige massavormingen die leiden tot de opkomst van totalitaire 

staten: roes vaak slechts latent aanwezig maar soms manifesteert hij 
zich ten volle aan de oppervlakte 
o VB.: samen zingende massa 

§ Stem van individu lost op in de overweldigend vibrerende 
groepsstem, individu voelt zich gedragen door de massa en ‘erft’ 
haar zinderende energie 
• Wat er gezongen/gezegd/gedacht wordt is niet relevant, het 

is belangrijk dat ze het samen denken 
o Zo gaat een massa de meest absurde ideeën voor 

waar aannemen of toch alleszins handelen alsof ze 
waar zijn! 

 
Essentie van massavorming: een maatschappij verzadigd van individualisme en 
rationalisme maakt plots de kanttekening naar de radicaal tegenovergestelde toestand, 
naar radicaal collectivisme 
è In Nietzscheaans-klassieke termen: Dionysis werpt de dictatuur van Apollo in één 

klap omver en grijpt de macht in de maatschappij 
o Blijkt ook hieruit: in alle grote massavormingen is het voornaamste argument 

om erin mee te stappen de solidariteit met het collectief 
§ Wie er niet aan meedoet, krijgt vaak het argument dat hij burgerzin en 

solidariteit mankeert 
è Een reden waarom de absurde elementen in een verhaal geen rol spelen voor de 

massa: de massa ‘gelooft’ in het verhaal, niet omdat het juist is, maar wel 
omdat het een nieuw gevoel van verbondenheid creëert 
o De strategie om om te gaan met het object van angst, heeft de functie van een 

ritueel 
§ Ritueel gedrag heeft de functie om groepscohesie te creëren 
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• Symbolisch gedrag dat als doel heeft om het individu aan de groep te 
onderwerpen 
o Best zo weinig mogelijk praktisch nut en vraagt het best opoffering 

van het individu 
§ VB.: rituele offers van voedsel, dieren en mensen in primitieve 

samenlevingen 
§ Reden waarom absurditeit van coronamaatregelen bij bepaald deel van het 

volk totaal geen weerstand krijgt 
§ In zekere zin: hoe absurder en veeleisender de maatregelen, hoe beter ze 

de functie van een ritueel zullen vervullen en hoe enthousiaster de mensen 
erin mee zullen gaan 

§ Rituele functie van massagedragingen is steeds aanwezig 
• Ook nu! VB.: experts van coronacrisis waren zich hier half bewust van 

en lieten soms vallen dat de maatregelen nauwelijks praktisch nut 
hebben 
o Maart 2020: expert viroloog zegt dat lockdown amper een effect op 

het aantal doden zal hebben, augustus 2020: virologe zegt dat 
mondmasker grotendeels een ‘symbolische’ functie hebben, … 

o Boodschap: het individu moet op elk moment tonen dat het zich 
onderwerpt aan het belang van het collectief door opgelegde 
symbolische (rituele) gedragingen te stellen 

è Waarom gaan mensen mee in massavorming? 
o Zelden of nooit zijn het rationele redenen! 
o  De verantwoording voor de aanpak wordt naar voren geschoven door experts 

met ronkende titels, vaak op nationale televisie, waardoor het lijkt alsof die 
aanpak algemeen aanvaard wordt 
§ Volstaat voor veel mensen als bewijs voor de juistheid ervan 

• ‘Experts zullen toch wel weten wat ze doen?’ … 
• M.a.w.: argumentum ad populum en argumentum ad auctoritatum 

(sinds Oudheid bekend als schijnargumenten) zijn voor de meeste 
mensen voldoende 
o Motivatie om mee te gaan in het verhaal is groepsvorming en 

groepsdruk, niet de juistheid van het verhaal 
§ Zie bijv. groepsdrukexperiment van Ash met de lijnstukken (p. 

135-136 in handboek) 
• 25% sprak de groep consequent tegen 
• Sommigen gaven toe het antwoord te kennen, maar 

durfden het door de groep niet te zeggen 
• Sommigen zeiden dat ze door de groep aan hun eigen 

oordeel waren beginnen twijfelen 
è Groepen die voorkomen bij massavorming 

o De groep die gegrepen is door de massavorming en het verhaal ‘gelooft’ = 
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getotaliseerde deel van de bevolking 
o De groep die het verhaal niet echt gelooft, maar zich stilhoudt en meegaat met 

de massa 
o De groep die niet in het verhaal gelooft en dat uitspreekt of in handelen 

probeert uit te drukken 
o ® Groepen doorkruisen vaak alle vooraf bestaande sociale groeperingen 

§ Steeds weer zichtbaar, bijv. ook in de coronacrisis: ga je mee in het verhaal 
van het virus of niet? Huidskleur, politieke voorkeur, hobby, … zijn niet 
belangrijk 

o ® Typisch  heel diverse groepen, maar dat is het meest zichtbaar in de groep 
die hardop protesteert tegen de massa 
§ In de massa zelf verdwijnt de diversiteit onder het typische uniformiserende 

effect van de massa en de stille ‘middengroep’ valt sowieso niet op 
§ De groep die tegen de massa ingaat spreekt zich uit en ieder op hun eigen 

manier, wat de diversiteit in het licht stelt 
è Effect van massavorming is identiek aan dat van hypnose (Gustave Le Bon, 1895) 

o Zowel hypnose als massavorming worden in grote mate veroorzaakt door een 
stem, letterlijk, door de fysieke, vibrerende kwaliteiten van de stem 
§ Totalitaire leiders beseffen dat – soms intuïtief en soms bewust – goed 

• Totalitair systeem primair in stand gehouden door systematische 
indoctrinatie en propaganda die dagelijks via de massamedia in de 
bevolking geïnjecteerd worden (zonder massamedia zou langdurige 
massavorming zoals bij stalinisme en nazisme niet kunnen!) 
o Bevolking wordt letterlijk op de trillingsfrequentie van de stem van 

de totalitaire leider gehouden 
o Systematische blootstelling aan de stem van de leider EN elke 

andere stem wordt systematisch geëlimineerd 
§ Totalitaire leiders zorgen steeds dat hun stem de enige is die 

nog klinkt 
 

• Klassieke dictators doen dat ook, maar ze beperken het 
monopolie op de stem tot de publieke ruimte 
o Maken de politieke oppositie monddood 

• Totalitaire systemen zijn ‘grondiger’ dan dictaturen: vaak 
worden alternatieve stemmen ook in de privésfeer 
gecensureerd 
o Gebeurt ‘spontaan’ door een paranoïde 

verklikkersmentaliteit en door een verregaande sociale 
fragmentering en isolering teweeg te brengen 
§ Totalitaire systemen maken samenkomen in 

groepen quasi onmogelijk en streven ernaar om 
alle banden tussen mensen te verbreken en te 
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vervangen door een band tussen individu en het 
totalitaire systeem * 

è * Dat proces werd in de Sovjet-Unie veel grondiger toegepast dan in nazi-Duitsland 
waardoor de totalisering zich daar dan ook verder kon doorzetten 

è Overeenkomst tussen hypnose en massavorming 
o In beide gevallen aandacht door een suggestieve uitspraak/verhaal op een 

zeer beperkt aspect van de realiteit gericht 
§ Denk aan lichtcirkel van een lamp die steeds kleiner wordt, alles wat buiten 

de cirkel valt kan je niet meer zien! 
§ Vernauwde aandachtsveld en rituele functie zorgen ervoor dat de gevolgde 

logica ronduit absurde kenmerken gaat vertonen 
o Coronacrisis: vernauwing van aandachtsveld bij slachtoffers die door de 

maatregelen vallen 
§ Ze krijgen amper aandacht vergeleken met de coronaslachtoffers, of ze 

wegen alleszins zeer weinig op de besluitvorming 
§ Opvallend: wanneer de collateral damage vermeld wordt is dit vaak niet 

cijfermatig-visueel voorgesteld terwijl dat net cruciaal is (zie H4) 
• Op deze manier lijkt het psychologisch proces van massavorming er 

dus voor te zorgen dat de massamedia er (intuïtief) voor kiezen om de 
massavorming in stand te houden door enkel de informatie die het 
verhaal ondersteunt, in grafieken uit te drukken 

§ Ook vernauwing van het aandachtsveld op emotioneel vlak: de slachtoffers 
van de maatregelen wekken weinig empathie op 
• Ze vallen cognitief en emotioneel buiten de lichtcirkel! 
• Opgelet die emotionele ongevoeligheid voor lijden buiten de 

aandachtscirkel is geen ordinair egoïsme! 
o Le Bon: zowel massavorming als hypnose kunnen ervoor zorgen 

dat individuen hun egoïstische strevingen en hun eigen pijn radicaal 
kunnen negeren 
§ Aandacht op een dermate klein aspect van de realiteit focussen 

zodat alles wat erbuiten valt er niet toe doet, dus ook de eigen 
pijn etc.! 
• Men kan zo zelfs mensen op basis van hypnose verdoven 

voor medische ingrepen waardoor ze wakker zijn tijdens de 
operatie zonder dat ze iets van de pijn voelen 
o Op dezelfde manier laten veel mensen tijdens de 

coronacrisis in hun plezier, vrijheid en welvaart 
‘snijden’ 

è Meest verbluffende observatie van de totalitaire systemen uit de 20e eeuw was ook 
de quasi grenzeloze tolerantie van de bevolking ten aanzien van de enorme 
persoonlijke schade die ze leed door de betrokken regimes 
o Getotaliseerde deel van het Duitse volk was Hitler bijv. dankbaar dat hij hen de 

genadedood (gaskamer) zou schenken als hun Grote Missie zou falen 
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è Massavorming kan ook een invloed hebben op zintuiglijke perceptie naast de 
invloed op cognitief en emotioneel vlak 
o Soms ontstaan er collectieve hallucinaties die een uitdaging zijn voor de 

moderne psychologie 
§ Bekend voorbeeld: verschijning van Sint-Gregorius op de stadswallen van 

Jeruzalem die door een volledig leger van kruisvaarders werd 
waargenomen 

§ Recenter voorbeeld: vlot met drenkelingen dat op klaarlichte dag door een 
hele groep mariniers tot in de details hetzelfde werd waargenomen 

è De impact van massavorming op het mentaal functioneren van de mens is quasi 
ongelimiteerd 
o Het stuurt de realiteitsbeleving van het individu zo sterk dat we ons kunnen 

afvragen of  er voor het individu nog een realiteit bestaat buiten  de gecreëerde 
realiteit door het massafenomeen 

 
Nog een belangrijke toevoeging aan alle problematische eigenschappen van 
massavorming: de massa is radicaal onverdraagzaam ten aanzien van andere meningen 
en heeft een sterke neiging tot autoritarisme 
è Dissidente stemmen lijken voor de massa… 

o Asociaal en onsolidair omdat ze weigeren te participeren in de verbondenheid 
die de massavorming creëert 

o Volledig ongegrond omdat de kritische argumenten geen cognitief en 
emotioneel gewicht krijgen binnen de vernauwde aandachtscrikel 

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

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

 
è De massa is overtuigd van haar superieure ethische en morele intenties en van de 

verwerpelijkheid van alles en iedereen die haar weerstaat 
o Wie niet meedoet is een verrader van het collectief 

§ Verklikken is dus schering en inslag! De bevolking is de voornaamste tak 
van de geheime politie 

o Dit zorgt er samen met de mogelijkheid die de massavorming biedt om 
frustratie en agressie af te reageren voor dat de massa geneigd is tot 
wreedheden jegens wie haar weerstaat 
§ Ze voeren die wreedheden uit alsof het een ethische, heilige plicht is 

• VB.: Deus Io volt en het Got mit uns van de kruisvaarders en de nazi’s 
om hun wreedheden mee te begaan 

• VB.: bolsjewistische overtuiging dat het uitmoorden van de Romanovs 
het praktiseren van de ultieme rechtvaardigheid was 
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• VB.: de septembristen van de Franse Revolutie die ervoor zorgden dat 
alle citoyens de terechtstelling van geestelijken en edellieden van nabij 
konden beschouwen 

• … 
 
Autoritarisme en onverdraagzaamheid zijn volgens Le Bon wezenskenmerken van 
massavorming! 
è Zien we ook leer en meer oprijzen in de coronamaatschappij 

o Het dominante discours legt zich steeds meer autoritair op aan de 
maatschappij en censureert en sanctioneert alternatieve stemmen radicaler 
naarmate de crisis zich verder ontrolt 
§ VB.: artikels die niet stroken met dominante narratief worden geblokkeerd, 

artsen die zich kritisch uitlaten over de maatregelen worden ontslagen, je 
mag enkel nog op restaurant met je QR-code, … 

è Verschil tussen solidariteit van de massa en liefdevolle verbondenheid 
o Solidariteit gaat ten koste van een bepaalde groep, verbondenheid niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 7 – DE MENNERS VAN DE 
MASSA 

In H6 hebben we het fenomeen van massavorming – de basis van het totalitarisme – 
beschreven als een vorm van hypnose. 
è MAAR er is een belangrijk verschil tussen hypnose en massavorming 

o Bij hypnose is enkel het bewustzijnsveld van de gehypnotiseerde persoon 
vernauwd. De hypnotiseur is ‘wakker’ en zich bewust van de volledige realiteit. 

o Bij massavorming is ook de verteller mentaal in de greep van zijn verhaal! 
§ Het aandachtsveld van de menner is vaak nog meer vernauwd dan het 

aandachtsveld van de massa! 
• Reden: degene die de massa leidt, gelooft meestal fanatiek in de 

ideologische basis van het verhaal dat de massa beheerst 
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Twee tegengestelde psychische houdingen ten opzichte van menners van de massa 
è Men vertrouwt hen blindelings en gaat mee op in de massa Û Men wantrouwt hen 

volledig en ziet hen als mensen die willens en wetens een kwaadaardig plan 
uitvoeren (i.e. het zijn complotteurs) 

è Beide posities zijn extreem en berusten op een gelijkaardig misverstand: men 
schrijft de menners een te absoluut weten (en macht) toe 
o Andere misverstanden over menners van de massa: 

§ Ze worden primair gedreven door geld  
• “follow the money” of “cui bono” 

§ Ze worden primair gedreven door sadistisch genot 
• Ze hebben een psychopathische of perverse persoonlijkheidsstructuur 

 
Bovenstaande misverstanden worden niet bevestigd in historisch onderzoek! 

è VB.: de top van de nazipartij stond zeer weigerachtig tegenover ongeoorloofd 
geldgewin en persoonlijkheden met neigingen tot perversie of psychopathie werden bij 
de rekrutering systematisch geweigerd 
o De criminaliteit in de groep ligt in het gedachteloos en kritiekloos opvolgen van een 

regelapparaat, ook als het ronduit onmenselijk wordt 
§ Û Klassieke crimineel beleeft intrinsiek genot aan het met de voeten treden van 

sociale regels 
§ Hannah Arendt: het totalitarisme is een ware demonstratie van de banaliteit van 

het kwaad 
 
 
 
 

Totalitarisme kenmerkt zich door een rücksichtslos volgen van een ideologische regel en 
logica, ook als die over alle ethische grenzen heen drijft. 

è Maakt zich in de beginfase meester van de bevolking waardoor die doordrongen raakt 
van bepaalde ideologische overtuigingen die ze typisch niet meer kan onderscheiden 
van de realiteit 
o VB.: panslavisme en pangermanisme in Rusland en Duitsland 

§ Duitsers geloofden dat ze van een superieur ras waren en dat de verdrukking 
van Joden etc. gerechtvaardigd werd door ‘de feiten’ 

o VB.: coronacrisis 
§ Bepaald deel van de bevolking krijgt de overtuiging dat de feiten het 

rechtvaardigen om mensen die zich niet laten vaccineren sociaal te 
discrimineren 

è Uit deze dynamieken rijzen langzaam de totalitaire partijen en de totalitaire leiders op 
die deze logica geleidelijk gaan institutionaliseren en opleggen aan de maatschappij 
o Dit gebeurt vaak op een fanatieke, blinde en genadeloze manier! 

§ VB.: Hitler zei dat zijn kracht voortkwam uit zijn vermogen tot ‘ijskoud redeneren’ 
en Stalin stelt dat zijn succes te wijten is aan zijn ‘genadeloze dialectiek’ 
• Mensen die net bereid waren zich aan te passen of klassen/groepen die 

minderwaardig of stervende waren werden volledig uit de maatschappij 
verwijderd 
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Kenmerk van menners van de massa is dus niet geldzucht of sadisme, het is een morbide 
ideologische gedrevenheid! 
è De realiteit moet en zal aangepast worden aan de ideologische fictie 
è Hun gedrevenheid leidt tot een mentale en emotionele blindheid die verbluffende 

proporties aanneemt 
o VB.: getuigenissen van Eichmann over de organisatie van de deportaties 

§ Opm.: Eichmann was een nazikopstuk en één van de leidinggevende figuren bij 
de praktische organisatie van de Holocaust 

§ Eichmann had de Joden tot medewerking aan zijn ‘project’ aangemoedigd! 
• Hij had de Joden in bezette Europese steden gestimuleerd tot het oprichten 

van Joodse raden 
o Raden bestonden uit mensen uit de Joodse gemeenschap en die de 

deportatielijsten opstelden, … 
• Hij vond het niet meer dan normaal dat de slachtoffers – binnen het 

nazidoctrine beschouwd als mensen die niet geschikt waren voor het leven 
– hun eigen ondergang regelden 

§ Nazi’s zoals Eichmann waren er vaak echt overtuigd van hun goede 
bedoelingen 
• MAAR dit betekent uiteraard niet dat we zomaar alles wat de massamens 

doet moeten vergeven! 

 
Mensen blijven onder hypnose en massavorming in staat om ethische keuzes te maken! 
Daarom kunnen we echt niet alles wat men uitspookt onder massavorming vergeven. 

è VB.: mensen onder hypnose zullen wel dingen doen die ze in ‘wakkere’ toestand niet 
zouden kunnen of waar ze zich voor zouden schamen, maar ze zullen geen ethische 
grenzen overschrijden die ze in ‘wakkere’ toestand wel respecteren! 

è Anonimiteit van de massa zorgt er echter voor dat dit wel gebeurt 
o Verklaring: men voelt zichzelf in een massa ongezien omdat er zo veel mensen zijn 

die mee in de massa zitten 
§ Mensen die misdaden begaan in massa, tonen hiermee dat ze zich in normale 

omstandigheden dus vooral om tactische redenen beheersen in plaats van 
ethische redenen 
• De immoraliteit van de massa komt dus niet door het feit dat massavorming 

het normaal aanwezige ethisch besef zou wegnemen! 
o Het komt doordat massavorming  tijdelijk het verbergen van het 

ontbreken van ethisch besef doet ophouden 
§ De massa reveleert op deze manier het werkelijke ethische niveau 

van de mens 
 

Heel veel nazi’s geloofden, net als Eichmann in een merkwaardige ideologische 
‘goedaardigheid’ 

è Kijk bijv. naar het hele discours omtrent de vernietigingskampen 
o De gaskamer was volgens hen de ‘genadedood’, het was de minst pijnlijke 

oplossing voor mensen die dood beter af waren 
o Hitler had zelfs voldoende gas opzij gezet om het volledige Duitse volk te 

vergassen als ze de oorlog verloren 
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Hannah Arendt: nog merkwaardiger dan Eichmann die hulp vraagt aan de Joden, is het feit 
dat de Joden deze hulp en medewerking ook effectief gewoon boden! 

è De Joden kregen instructies van de Duitsers en stelden deportatielijsten, 
goederenregisters, … op en verzamelden zich dan massaal op de juiste tijdstippen aan 
de treinen 
o De mensen die er tegenin probeerden te gaan of zich verstopten, werden door een 

speciale Joodse politie opgespoord 
o Berlijnse Jodin toonde aan dat de mensen goed genoeg beseften wat er gaande 

was in 1943: “Immerzu fahren hier die Leute zu ihrem eigenen Begrafenis” 
o De Joodse raden gingen net zolang mee in het ‘project’ tot ze zelf ook 

gedeporteerd werden 
§ Midden- en West-Europa naar ‘mildere’ kampen zoals Theresiënstadt of Bergen-

Belsen, Joden uit Oost-Europa gingen echter Auschwitz 
o Verzet werd sterk ontmoedigd omdat de pogingen die men hiertoe nam steeds hard 

werden neergeslagen 
§ VB.: 425 Hollandse Joden werden maandenlang gemarteld in Buchenwald 

totdat ze eraan stierven na een gevecht van een Joodse verzetsgroep met de 
Duitse politie 

è Blijkbaar werd een groot deel van de slachtoffers dus ook gewoon verblind door 
massavorming! 
o Zo bleven ook de Duitsers Hitler trouw toen hij aankondigde dat hij ook 

zuiveringsprocessen in het Duitse volk wou beginnen 
§ Hij wou eerst iedereen met hart- en longproblemen elimineren en daarna alle 

andere mensen met een soort van tekortkoming 
• Deze plannen werden gelukkig niet echt uitgevoerd door het verloop van de 

oorlog 
o Ook in deSovjet-Unie wachtte het volk braaf af op hun beurt om opgepakt te 

worden en naar de goelags gestuurd te worden 
§ VB.: de prof sprak met een vrouw die zelf in de Sovjet-Unie heeft geleefd 

• Ze zei dat het daar zo zijn voor- en nadelen had MAAR zowel haar vader als 
haar oom waren gedeporteerd naar de goelags! 

 

MASSAVORMING HEEFT ZOWEL DADERS ALS SLACHTOFFERS IN ZIJN GREEP! 

è Totalitaire leiders verkeren zelf in een vorm van hypnose 
o VB.: psychologische reactie als ze verwijderd worden uit de massa 

§ Nazikopstukken die langdurig gestationeerd werden in landen die geenzins 
vatbaar bleken voor de massavorming (VB.: Denemarken, Bulgarije) begonnen 
zich onzeker te voelen over de zaak die ze dienden 
• Het naziregime kon niet langer op hen rekenen want ze waren tezrug 

‘wakker’ geworden 
o Leiders zijn dus niet enkel door hun eigen ideologie gehypnotiseerd, maar ook door 

de massa! 
§ Leider raakt zelf in vervoering door de immense effecten die hij in de massa 

teweegbrengt 
• Er is dus sprake van een soort circulaire causaliteit in de psychologische 

toestand: massa en leider hypnotiseren elkaar 
o MAAR het is niet omdat de leiders zelf onder hypnose zijn en blind zijn, dat ze ook 

alles geloven wat ze aan de bevolking vertellen 
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§ Eerder: leider gelooft blindelings in de ideologie die hij probeert op te dringen, 
maar niet in het discours dat hij hanteert om die ideologie te promoten 
• Het geloof in de ideologie is zo fanatiek dat het gerechtvaardigd lijkt om te 

liegen, manipuleren en bedriegen teneinde die ideologie te realiseren 
o Ze denken dat ze op weg zijn naar het beste aller werelden en dat ze 

zich daarom alles kunnen permitteren! 
§ Heel goed zichtbaar in de manier waarop nazisme en stalinisme cijfers en 

statistieken gebruikten 
• Het werd heel veel gebruikt in hun propaganda en lag in lijn met de 

wetenschappelijke allures van hun verhalen 
• De cijfers vertoonden na verloop van tijd een ‘radicale minachting voor de 

feiten’ 
o Feiten werden aangepast om beter bij de cijfers te passen 

§ VB.: in de Sovjet-Unie werden soms willekeurige mensen opgepakt 
als ‘verraders’ om toch maar aan hun vooropgestelde quota te kunnen 
behalen 

• Vaak eindigt men zelf in een discours dat geen moeite meer doet om zijn 
bedrieglijke en manipulatieve karakter te verhullen! 

§ De massa toont zich merkwaardig genoeg steeds weer bereid om de leider te 
vergeven ondanks als zijn leugens 
• De leugens worden goedgepraat met uitspraken zoals ‘Het is misschien 

gemeen, maar wel slim’ of ‘Uiteindelijk doen ze het toch voor ons welzijn’ 
o “The totalitarian mass leaders based their propaganda on the correct 

psychological assumption that, under such conditions, one could make 
people believe the most fantastic statements one day, and trust that if the 
next day they were given irrefutable proof of their falsehood, they would 
take refuge in cynicism; instead of deserting the leaders who had lied to 
them, they would protest that they had know all along that the statement 
was a lie and would admire the leaders for their superior tactical 
cleverness.” 

Net zoals de bevolking (zie H6) zijn ook de ‘menners van de massa’ tot fanatieke 
zelfverloochening in staat. 

è Zeer verbluffende observaties tijdens de terechtstellingen van de veroordeelde 
communistische partijleden tijdens de Moskouprocessen 
o Deze mensen toonden berouwde aanvaarding voor misdaden die hen meestal ten 

onrechte ten laste werden gelegd 
§ Ze ondergingen hun lot en bekenden vaak gewoon schuld, soms gaven ze zelfs 

meer bewijs voor hun eigen veroordeling terwijl ze werkelijk onschuldig waren 
• ZE verkozen de instandhouding van de hypnose tot de dood als dit de 

communistische partij maar ten goed kwam 
o Reslutaat: bevreemdende dynamiek waarbij partijleden zonder verpinken iedereen 

in hun naaste  omgeving ten prooi lieten vallen aan het wrede systeem tot het aan 
hen was 
§ “The majority of those in power, up to the very moment of their own arrest, were 

pitiless in arresting others, obediently destroyed their peers in accordance with 
those same instructions and handed over to retribution any friend or comrade in 
arms of yesterday.” 

 
Essentie van het totalitarisme is niet utilitaristisch of gericht op egoïstisch voordeel! 
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è Het ultieme doel is het realiseren van een ideologische fictie en daarvoor offert het 
totalitaire leider zijn eigen egoïstische belangen blindelings op! 
o Hier doelt Le Bon op wanneer hij stelt dat de menners zelf ook gemend worden, 

met name door de ideologie waarin ze fanatiek geloven! 
è Blijkt ook uit de onverschrokkenheid waarmee totalitaire regimes hun eigen economie 

kapot maakten! 
o De ondernemingen hebben zeer vaak geleid tot economische ravages 

§ We zouden denken dat de arbeidskampen gericht waren op goedkope arbeid en 
rendement, maar dit bleek absoluut niet te kloppen! 
• Brachten zelfs helemaal niets op en waren nauwelijks zelfbedruipend 
• Het waren primair experimentele ruimtes, projecten voor een ideale 

samenleving waar de elite leerde hoe ze een bevolking willoos konden 
onderwerpen aan hun ideologie 

è Prototypische activiteit van totalitarisme: experimenteren op mensen 
o Het is de ultieme onderwerping van de realiteit aan de pseudowetenschappelijke, 

ideologische fictie 
è Opm.: de totalitaire leider is geen klassieke idealist! 

o Verschilt hiervan door zijn fanatieke blindheid en zeker ook door een merkwaardige 
principeloosheid en een afkeer van wetten 
§ Ze regeren bijv. typisch per decreet, dus op basis van tijdelijke ‘regels’ die men 

naar willekeur kan aanpassen 
• De enige wet die echt wordt gehuldigd, is de wet dat er geen wetten zijn 

o Risico dat we ook lopen met de pandemiewet! 
§ Testpraktijk kan op quasi elk moment een pandemische noodtoestand 

uitroepen, waardoor de maatschappij plots volledig stilvalt en niets 
nog mag 

o Elke wet is een belemmering in het doordrukken van de ijzeren logica 
van de totalitaire theorie 
§ VB.: “als we de heerschappij van het proletariaat willen realiseren, dan 

moeten we de boeren, aristocraten, Joden, … elimineren” 
§ VB.: “als we het vollopen van de IC’s willen voorkomen, dan moeten 

we in lockdown gaan, …” 
• Voor corona had men zich hier veel vragen over de mentale 

gezondheid bij gesteld, dat is nu niet meer het geval en iedereen 
lijkt het gewoon als de harde waarheid te accepteren 

o Hannah Arendt: “Je kunt geen A zeggen zonder B en C te zeggen, en zo 
verder tot aan het einde van het dodelijke alfabet” 
§ Als men eenmaal het uitgangspunt van de logica heeft aanvaard, dan 

volgt al de rest er onvermijdelijk uit 
• Tegenargumenten worden uit het aandachtsveld verdrongen en 

‘onschadelijk’ gemaakt 
• Alle normale ethische grenzen worden stap voor stap 

overschreden 
 
Frenetieke drang van het totalitarisme om een basale logica op te leggen aan de 
maatschappij 

è Toont zich mooi in de obsessie met tekens 
o VB.: onderscheidende kenmerken voor de elite (uniform, medaille, …), stigma voor 

de ‘objectieve vijanden’ van het regime (tattoo’s van nummer in concentratiekamp, 
tekens per groep in de goelags, …) 
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o Totalitarisme probeert zijn logica in het reële te griffen, aan de objecten vast te 
linken 
§ Geven van tekens is hierbij vaak de eerste stap in het vernietigingsproces 

o Psychologische essentie van het totalitarisme: een poging om meerduidigheid van 
menselijke taal te reduceren tot de eenduidigheid van een tekensysteem 
§ Opm.: verschil tussen mens en dier ligt primair in het gehanteerde 

communicatiesysteem (zie H5) 
• Dieren: tekens met een vaste en onveranderlijke betekenis, verwijzen 

steeds naar hetzelfde 
• Mensen: symbolen en woorden (betekenaars) die afhankelijk van de context 

steeds iets anders kunnen betekenen 
o Zorgt voor een eindeloze rijkdom en variatie in de menselijke ervaring 

van cultuur, … 
o MAAR zorgt ook voor een fundamentele onzekerheid die de grootste 

kwelling van de mens is 
§ Andere wezens stellen zich geen vragen zoals ‘Wie ben ik , wat wil ik, 

…?’ 
§ Totalitarisme is de ultieme poging om zich van deze onzekerheid te 

ontdoen door zich een (pseudo)wetenschappelijke zekerheid en 
genadeloze logica terug te trekken, door symbolen tot tekens te 
proberen reduceren en de variëteit in de culturele uitingsvormen te 
vernietigen 
• Het veegt op alle mogelijke manieren verscheidenheid weg 

o VB.: het gesystematiseerd en geïndustrialiseerd 
transporteren en uitmoorden van bevolkingsgroepen 

Logica van een totalitair systeem is steeds in beweging en wordt typisch steeds absurder 

è Een van de bestaansredenen is dat het de angst kanaliseert en steeds nieuwe objecten 
van angst aanduidt 
o Zonder het koppelen van angst aan een object is er ook geen bestaansreden voor 

het systeem meer 
è De kern van het fenomeen van het totalitarisme is de dynamiek ervan! 

o Richtlijnen en decreten veranderen steeds 
o Onze maatschappij: steeds sneller nieuwe objecten van angst die elkaar opvolgen 

§ Deze nieuwe objecten perken ook steeds meer de burgerlijke vrijheden in 
§ VB.: terrorisme, klimaatverandering, coronavirus, … 

• Corona: steeds nieuwe bedreigingen naar voor schuiven die nieuwe 
maatregelen als tegenacties vereisen 
o Ontwikkeling van manier waarop het verhaal zich ontwikkelde werd ook 

gekenmerkt door schrille wijzigingen, … 
§ VB.: lockdown rechtvaardigen door flatten the curve, daarna crush the 

curve en tenslotte prevent the curve 
§ De regels veranderden vaak zo snel dat niemand het nog begreep en 

iedereen maar gewoon passief ging volgen 
o Het verhaal bevestigt zichzelf ook typisch tot in het absurde toe! 

§ VB.: op een paradoxale manier worden de slachtoffers DOOR de maatregelen, 
gebruikt als argument VOOR de maatregelen 
• Optellen bij de oversterfte om zo de maatregelen te rechtvaardigen 

§ VB.: VN waarschuwde dat corona tot hongersnood zou leiden, deze zullen ten 
onrechte bij de coronaslachtoffers geteld worden 
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• De hoge sterftecijfers zullen de angst en dus het draagvlak voor de 
strengere maatregelen enkel doen toenemen 

• Zelfde probleem voor slachtoffers van neveneffecten van vaccinaties 
§ Maatschappij kan in een vicieuze cirkel belanden! 

• VB.: strengere maatregelen, meer doden, nog strengere maatregelen, … 

 

Het gebrek aan kritische reflectie, de onredelijke verdeling van de empathie en de bereidheid 
tot het aanvaarden van groot persoonlijk verlies bij een deel van de bevolking zijn een 
extreem gevaarlijk gevolg van het totalitarisme 

è VB.: de manier waarop niet-gevaccineerden de toegang tot heel veel delen van de 
sociale ruimte wordt ontzegd, roept onaangename reminiscenties op en kan een eerste 
stap worden in de infernale cyclus van de ontmenselijking! 

è Waar zal dit naartoe gaan in de toekomst (niet enkel voor wie zich verzet)? 
o VB.: in toekomst misschien besmette individuen met een virus gaan onderbrengen 

in een isolatiecentrum 
§ Klinkt ‘onrealistisch’ en ‘disproportioneel’ maar het kan wel echt gebeuren! 

• Stijging in de angst kan ervoor zorgen dat dit als ‘noodzakelijk voor de 
volksgezindheid’ wordt geacht 

§ Bovendien kunnen testen gemanipuleerd worden en zien we een feodale 
herverdeling van de macht 
• Kan leiden tot het willekeurig oppakken en ‘behandelen’ van ‘besmette’ 

individuen 

 

 

Vicieuze cirkel van massavorming en totalitarisme: op cynische manier ook ‘geruststellend’ 

è Massavorming en totalitarisme vernietigen logisch noodwendig zichzelf, ze zijn 
intrinsiek zelfdestructief 
o Mechanisme van zelfdestructiviteit begrijpen 

§ Massavorming voedt zich aan angst en agressie, zonder valt de 
massadynamiek volledig stil 
• Leiders van de massa beseffen dat, als dit gebeurt, de massa zal ontwaken 

en zich zal realiseren welke schade ze geleden heeft, waarop ze zich op 
letale wijze tegen hen zal keren 
o Leiders blijven daarom steeds nieuwe objecten van angst aanduiden en 

nieuwe maatregelen introduceren om dat object te vernietigen 
§ Getotaliseerde deel van de bevolking volgt gewillig 

• Hun angst blijft gekoppeld aan een object, ze kunnen frustratie en 
destructiviteit afreageren en realiseren een nieuwe sociale band 

o Hoogtepunt van zelfdestructiviteit als er geen tegenstemmen meer zijn en wanneer 
het systeem de oppositie monddood heeft gemaakt 
§ VB.: Sovjet-Unie rond 1930 en in nazi-Duitsland rond 1935 
§ Radicaal verschil met een dictatuur: agressie vermindert wanneer ze alle macht 

in handen hebben, bij een totalitair systeem is dat net niet zo 
• Klassieke dictator gebruikt zijn logisch verstand: “Bevolking overtuigen dat 

ze er voordeel uit zullen halen als ik aan de macht blijf” 
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• Totalitaire leider is verblind door zijn ideologie en de massavorming dus zijn 
gezond verstand ontbreekt: als hij macht heeft, volgt hij de waanzin van zijn 
logica tot aan de limiet 

§ Tegenstem is aversief voor het individu in massavorming, maar wel cruciaal 
• Bitter medicijn dat hen zal helpen 
• Zonder tegenstem vervalt het systeem in zelfdestructiviteit en wordt de 

hypnose volledig compleet 
o Hannah Arendt: de totalitaire staat wordt een monster dat zijn eigen 

kinderen verscheurt 
§ Deze destructiviteit gaat zeer ver! 

• VB.: verschillende golven van vervolgingen en genocides onder Stalin 
o In het begin zat er nog enige logica in, maar later verdween die 
o Eerst bourgeoisie elimineren, dan legerofficieren die uit het buitenland 

terugkwamen, iedereen die met godsdienst te maken had, mensen die 
goud konden bezitten, rijke boeren, alle boeren 
§ Alle mensen die volgens hem te ‘kleinburgerlijk’ waren of mogelijks 

aangetast waren door te veel contact met kapitalisten 
o Na al de vorige mensen was er nog steeds destructiedrift 

§ Dit werd uiteindelijk willekeurig op ‘criminele’ bevolkingsgroepen 
afgereageerd 

• VB.: nazi-Duitsland 
o Niet tot zijn volle potentieel gekomen door verliezen van de oorlog 
o Zigeuners, Joden, Oekraïners, Polen, Duitsers met hart- en 

longproblemen 

 

 

 

Totalitarisme start vanuit megalomane maar toch ‘goede’ bedoelingen 

è Het ambieert een totale transformatie van de maatschappij in de richting van een 
ideologisch ideaalbeeld  
o Maar het creëren van het paradijs leidt vaak net tot een inferno 

§ VB.: Stalinisme 
• Willen origineel de wantoestanden van de tsaren wegwerken 

o VB.: 17 doodstraffen per jaar 
§ MAAR zelf op het hoogtepunt 600.000 per jaar aangezien ze het nog 

wel deden zolang het nodig was om het communisme in het systeem 
te installeren 
• Vaak werden de mensen ook willekeurig veroordeeld 

o Quota van ‘verraders’ halen in de steden 
o “This submissiveness was also due to ignorance of the 

mechanics of epidemic arrests. By and large, the Organs had 
no profound reasons for their choice of whom to arrest and 
whom not to arrest. They merely had over-all assignments, 
quotas for a specific number of arrests. These quotas might 
be filled be filled on an orderly basis or whole arbitrarily.” 

o VB.: einde maken aan alle vormen van slavernij 
§ Werkkampen onder de Russische tsaren in de winter (zomer) max. 7u 

(12u) werken 
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• Fysieke limieten werker in rekening gebracht 
• Er werd zelfs gevreesd dat ze zo goed waren dat men er geen 

schrik meer van zou hebben om erheen te moeten 
• 118 pond erts per dag ontginnen 

§ Bij de communisten moest men 28.800 pond per dag ontginnen! 
o VB.: lot van de boeren verbeteren 

§ Later van gedacht verandert aangezien de boeren te sterk gehecht 
zijn aan hun grond en dieren en daarom nooit hun bezit zullen kunnen 
opgeven voor de staat zoals goede communisten 
• Dus dan boeren maar gaan uitroeien 

o Naar special settlements gedreven waar ze uitstierven 
§ Hadden het dus veel slechter dan onder tsaren 

 

Gustave Le Bon: “De massa is enkel tot destructie in staat” 

è Massa streeft het grootste goed na en stelt solidariteit boven alles, ze gelooft in een 
ideologisch paradijs, maar de uitkomst is altijd hetzelfde 
o De massa en de menners worden blind meegesleurd in de destructieve 

maalstroom, tot de uiterste consequentie gedreven van de logica waarin hun geest 
gegrepen is, de mechanistische logica van het dode, ontzielde universum 
§ De eigenlijke meesters van de toestand zijn de verhalen en hun achterliggende 

ideologie 
• Niet de menners! 
• Die ideologieën bezitten iedereen en behoren niemand toe 

o Iedereen speelt er een rol in, maar niemand kent het volledige script 
• Zie ook H8  

 

HOOFDSTUK 8 – COMPLOT EN IDEOLOGIE 
‘If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, it were 
necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line 
dividing good and evil cuts through the heart of every human being, and who is willing to 
destroy a piece of his own heart?’ 
Alexandre Solzhenitsyn 
 
Sierpinski-driehoek: zie p.165 
è Wiskundige figuur die men kan vormen, zonder het ooit op voorhand te hebben 

gezien, door het volgen van enkele zeer simpele regels 
o Je start met 3 punten en zet er een 4e punt bij, dan meet je de afstand tussen 

het 4e punt en een van de andere drie punten 
§ Zet een nieuw punt op de helft van die gemeten afstand 

• Afstand tot een ander punt meten en in de helft een nieuw punt 
o Paar honderd keer herhalen tot de Sierpinski-driehoek vanzelf zal 

verschijnen 
è Fractaalfiguur: steeds een driehoek met een ingeschreven driehoek als patroon 
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è Proces van het maken van zo’n driehoek kan je ook met meerdere mensen 
tegelijkertijd doen 
o Elk om de beurt een punt bijzetten en samen de figuur vormen door steeds 

opnieuw de eenvoudige regel te volgen 
§ Een naïeve toeschouwer zou onvermijdelijk de indruk krijgen dat de 

mensen die deze figuur maken een gedetailleerde voorkennis van de figuur 
hebben en dat ze planmatig en gecoördineerd samenwerken 
• Dit is dus helemaal niet het geval: je hoeft deze figuur niet te kennen 

om hem te kunnen maken, je hoeft enkel de regel te volgen 
è Deze driehoek moeten we in ons achterhoofd houden tijdens dit hoofdstuk 

 
Zijn de menners van de massa complotteurs? Kun je massavorming en totalitarisme zien 
als iets dat in gang gestoken wordt aan de hand van een uitgekiend, groot plan dat door 
enkelen uit het duister gecoördineerd wordt? 
è Hannah Arendt stelde zich bijv. deze vraag meermaals in haar werk 
è Zekerheid: de menners van de massa worden doorheen de geschiedenis vaak 

gezien als complotteurs 
o Terwijl massa toenam in kracht en intensiteit in de 19e en 20e eeuw, maakten 

ook complottheorieën opgang 
§ Typisch gebruikt om complexe maatschappelijke processen en 

massavorming te verklaren 
 
Moeder aller complottheorieën: Protocollen van de Wijzen van Sion 
è Zeer bekend schrijfsel 

o Henri Rollin stelde in het begin van de 20e eeuw enkel de Bijbel een nog 
populairder boek was 

è Gaat over dat er een soort Joodse geheime wereldregering was die de nationale 
regeringen stuurde en in haar greep had 

è Compleet verzonnen! 
o Gebaseerd op een tekst van de Franse advocaat Maurice Joly uit 1864 

§ Dialoog in de hel tussen Montesquieu, Napoleon III en Machiavelli 
• Beschreef de machtshonger van Napoleon III 

o Hij had een schaduwregering gevormd en daarmee Frankrijk 
proberen overnemen, … 

o Eind 19e eeuw werd de tekst bewerkt en hervormd door de Russische geheime 
dienst Ochrana om het antisemitisme in Rusland aan te wakkeren 
§ Ongeveer helft van de tekst behouden, soms wat stukken toegevoegd en 

‘Frankrijk’ door ‘wereld’ veranderen en ‘Napoleon III’ door ‘Joden’ 
• Resultaat: tekst waarin Theodor Herzl – de grondlegger van het 

zionisme – aan het hoofd stond van een Joodse samenzwering die de 
wereldheerschappij ambieerde 

è Publicatie van het pamflet in 1905 
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o Door Russische conservatieven en orthodoxen gebruikt om hun antisemitisch 
gedrag goed te kunnen praten 

o Het verspreide zich ook naar Duitsland in de eerste helft van de 20e eeuw 
(gretig gebruikt door Hitler) en naar het Midden-Oosten, waar het nog steeds 
zeer populair is 

 
De neiging om grootschalige massavorming te herleiden tot een machinatie van een 
kwaadaardige elite zien we al vroeger, op zijn minst vanaf het begin van de Verlichting! 
è Chevalier de Malet 1813: er waren veel theorieën die stelden dat alle helden van de 

Franse Revolutie eigenlijk geheime agenten van vrijmetselaarsloges waren, die op 
hun beurt behoorden tot een ruimere ‘revolutionaire sekte’ die zich tot doel stelde 
om vanuit het duister de publieke machtshebbers als marionetten te manipuleren 
o Theorie gebaseerd op de Monita Secreta 

§ Boek over een samenzwering van Jezuïeten, regelrechte haatcampagne 
tegen de gevestigde orde! 

§ Eerste publicatie in 1612 en werd tot eind 20e eeuw verkocht op 
rommelmarkten in Europa 

 
Bovenstaande theorieën zijn inderdaad volbloed complottheorieën 
è MAAR tegenwoordig wordt deze term te pas en te onpas gebruikt! 

o Ook als het gaat om theorieën die niets van een complot weg hebben 
 
 

è Daarom: definitie van een complottheorie 
o Wikipedia: “Een geheime afspraak tussen een aantal personen met als doel 

iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep mensen.” 
§ Dus 3 KENMERKEN 

• Er moet een bewust, intentioneel en planmatig streven zijn 
• Het streven moet een verborgen, geheim karakter hebben 
• Het streven moet gericht zijn op het toebrengen van schade 

o Er moet dus eigenlijk een zekere kwaadwilligheid jegens iemand in 
het spel zijn! 

è Huidige gebruik van de term duidt een breed scala van theorieën aan 
o Soms correct gebruikt zoals bijv. over theorieën omtrent mondiale 

schaduwregeringen (VB.: Illuminatie, de Cabal, …) die de hele wereld sturen of 
soms zelfs over elites van buitenaardse oorsprong die de wereld in hun greep 
hebben (VB.: het QAnon-discours) 

o Soms ook incorrect gebruikt om intellectueel vruchtbare beschrijvingen en 
analyses van machtsstructuren op het niveau van de bankwereld, politiek, 
industrie, economie en media mee aan te duiden 

o De term is verworden tot een stigma! 
§ Het is een discursief middel waarmee het dominante discours zich 
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beschermt tegen kritische reflecties 
• Zien we ook aan het feit dat de term zelden of nooit toegepast wordt 

op theorieën die in lijn liggen met het dominante verhaal en die 
nochtans échte complottheorieën zijn 
o VB.: Rusland probeert de Amerikaanse verkiezingen te sturen, de 

Chinese overheid zit achter cyberaanvallen, Steve Bannon laat 
heimelijk berichten circuleren dat het coronavirus uit een labo in 
Wuhan afkomstig is, Rusland financiert anarchistische kranten in de 
westerse wereld, … 
§ Deze complottheorieën worden niet als complotten 

gestigmatiseerd omdat ze tot het dominante maatschappelijke 
discours behoren 
• Dat discours wordt iedere dag via de mainstream media 

geconstrueerd! 
 
Vraag van dit hoofdstuk: moeten we massavorming als het gevolg van een complot 
beschouwen? 
è Gustave Le Bon: in de massa wordt de individuele ziek vervangen door een 

gemeenschappelijke groepsziel 
o ‘Besmettelijkheid’ van gedachten in de massa: de massa gebruikt typische 

gedachten en manieren van uitdrukken die zich bliksemsnel door haar 
gelederen verspreiden 
§ Elke geleding van de maatschappij participeert in die pensée unique 

• Daardoor wekt de massa automatisch de indruk een sterk 
georganiseerd fenomeen te zijn 
o Wie zelf om een of andere reden niet gevoelig is voor de 

massavorming en dit maatschappelijke fenomeen ‘van buitenaf’ 
gadeslaat, voelt niet zelden de neiging om te besluiten: hier moet 
grootschalige, bewuste en planmatige sturing in het spel zijn 

 
Massavorming 
è H6: verklaring vanuit een proces waarbij individuen gegrepen worden door een 

gemeenschappelijk verhaal dat hen verenigt in een heroïsche strijd tegen een 
object van angst 
o Hiermee kunnen we waarschijnlijk niet alles verklaren 

è Er bestaat een reëel en fysiek aanvoelen tussen individuen die een massa vormen 
die men niet enkel kan verklaren op basis van het delen van eenzelfde verhaal 
o Dit fenomeen vertoont overeenkomsten met de manier waarop complexe en 

dynamische systemen in de natuur zich organiseren 
§ VB.: een spreeuwenzwerm 

• Ze komen uit alle richtingen samen ’s avonds en bewegen in een 
harmonisch partoon 
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o Nikolaas Tinbergen noemt zo’n zwerm een ‘superindiviu’, het is een 
soort overkoepelende entiteit waarin alle individuen als cellen van 
eenzelfde lichaam met elkaar verbonden zijn 
§ Ze voelen elkaar haarfijn aan, zonder enige vorm van 

communicatie onderling! 
o We kunnen de connectie tussen mensen in de massa vergelijken met de 

connectie tussen spreeuwen in een zwerm 
§ Bijzonder zichtbaar als een massa fysiek samenkomt 

• Canetti, Massa en macht (2017): Enkele mensen zullen bij elkaar 
hebben gestaan en er wordt niets aangekondigd. Maar plots ziet alles 
zwart van de mensen en komen ze toegestroomd uit alle richtingen. 
o Velen weten niet wat er is gebeurd, maar toch hebben ze haast om 

op de plek te zijn waar de meesten heen gaan. 
o Er is een vastbeslotenheid in hun beweging die zeer duidelijk 

verschilt van kentekenen van gewone nieuwsgierigheid 
§ Beweging van de een schijnt zich aan de ander mee te delen en 

ze hebben ook één doel 
• Het doel is het zwartste punt, de plek waar de meeste 

mensen bij elkaar zijn 
§ Massa is niet alleen verenigd door dezelfde gedachten, overtuigingen en 

gedragingen, ze lijkt ook een soort fysieke eenheid te vormen 
• Draagt bij aan de overweldigende indruk dat ze het product is van een 

indrukwekkend, planmatig opzet 
 
Er is nog meer waardoor men een massa als een product van een complot ziet 
è Het (be)dreigende karakter ervan 

o De massa probeert typisch haar wil op te leggen aan de samenleving, ze 
streeft naar controle over de maatschappij 
§ Dat is altijd zo geweest, maar sinds ze een meer duurzaam karakter heeft 

en een constante invloed uitoefent op de structuur van de maatschappij is 
dit nog duidelijker geworden 

o Moderne massa stuwt steeds richting een hypergecontroleerde maatschappij 
§ Met elk nieuwe object van angst (VB.: terorrisme, klimaatproblemen, 

virussen, …) stijgt de roep naar meer technologische controle 
• Die controle kan schril en onverwacht zwenken 

o VB.: na aanslagen in 2016 veel camera’s in Joodse wijk voor 
bescherming, maar tijdens corona gebruikt om te zien of ze niet 
naar de synagoge gingen tijdens de lockdown 

• VB.: coronapas 
o Het ligt perfect binnen de logica van de mechanistische ideologie 

om hem op korte termijn te vervangen door een meer 
gesofisticeerd systeem, dat efficiënter en moeilijker vervalsbaar is 
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o VB.: Belgische minister in 2021 wou pas vervangen door een 
elektronische armband 

§ Deel van de bevolking dat in de mechanistische ideologie gegrepen is zal 
er in meegaan! 

§ Technologie biedt zeer veel efficiënte ‘oplossingen’ voor de problemen 
§ Uiteindelijk gaan we in een richting van samenleving die onder andere door 

Yuval Noah Harai beschreven wordt 
• Onderhuidse sensoren monitoren ons bloed constant, ziektes vroeg 

detecteren, emoties meten, … 
 
Wie niet meegezogen wordt in de massavorming bevindt zich in eerste instantie in een 
uiterst diffuse situatie die hij niet begrijpt én waarin hij zich bedreigd voelt door haar 
controlerende ingesteldheid en haar typische intolerantie tegenover wie niet tot haar 
behoort (zie H6) 
è Het fenomeen van massavorming komt bevreemdend en absurd over voor wie er 

zelf niet in gegrepen is en 
è In deze toestand ontstaat bij de verwarde toeschouwer typische een intense 

behoefte aan een eenvoudig schema waarmee men de complexiteit mentaal kan 
beheersen en waarmee men de angst en andere intense emoties kan plaatsen en 
controleren 
o Een interpretatie in termen van een complot komt aan die behoefte tegemoet 

§ Herleidt een enorme complexiteit van het gebeuren tot een eenvoudig 
schema: alle angst wordt gekoppeld aan één object 
• Object = een groep mensen die intentioneel misleidt, de 

veronderstelde ‘elite’ 
• De angst wordt zo mentaal beheersbaar gemaakt 

§ Alle schuld kan buiten zichzelf, bij de Ander gelegd worden en vervolgens 
kunnen ook alle frustratie en woede op dat ene object worden gericht 

§ Fanatiek complotdenken getuigt dus van een quasi onweerstaanbare 
neiging van de mens om bij tegenspoed iemand te vinden die men 
verantwoordelijk kan stellen en bijgevolg tot object van agressie kan maken 
•  Meer algemene regel: hoe meer woede mensen voelen, hoe meer 

intentionele kwaadaardigheid ze menen te ontwaren 
 
Complotdenken: het denken dat het hele wereldgebeuren reduceert tot één groot complot 
è Dit vervult in zeker opzicht dezelfde functie als massavorming 

o Het vervult de mens ook van een soort enthousiasme door de koppeling van 
angst aan een paar eenvoudige voorstellingen 
§ Ze kunnen nu alles verklaren aan de hand van een eenvoudig schema en 

de wereld is niet langer absurd, maar net logisch 
• Men weet waar de vijand zit en waar hij zijn frustratie op moet richten, 

men hoeft zichzelf ook niet meer in vraag te stellen 
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è De complotvoorstelling krijgen dus een enorm psychisch belang! 
o De veelheid van affecten die zich aan die voorstellingen koppelen, zuigen 

mensen als een psychische magneet aan en dringen zich op als verklaringen 
voor zowat alles wat er gebeurt 

è Denken in termen van complotten wordt door bovenstaande redenen verleidelijk 
o Complotlogica heeft daardoor de neiging om steeds verder te verglijden en 

uiteindelijk in het absurde te eindigen 
§ Er ontstaat dan een zo fundamenteel wantrouwen dat men ervan uitgaat 

dat wat ‘de mainstream’ als juist beschouwt, zeker verkeerd moet zijn 
• VB.: als het mainstream is om te denken dat de aarde rond is, dan zal 

ze wel plat zijn 
è Complotdenken leidt steevast tot de ontmenselijking van een bepaalde groep 

o De elite is het pure kwaad, ze maakt ons intentioneel ziek via giftige 
substanties in onze voeding en het milieu, ze is sinds mensenheugenis 
verantwoordelijk voor het hersenspoelen van kinderen in het onderwijs, … 

o Het weten en de macht van de elite worden makkelijk overschat 
§ Ze zouden niet aan een typisch menselijk tekort van weten leiden, … 

 
o Complotdenken blaast de omvang van de gepercipieerde vijand op tot in het 

oneindige, zodat men zich uiteindelijk niet anders dan machteloos kan voelen 
tegenover de gigant 
§ Complotdenken draagt op deze manier ook iets zelfdestructiefs in zich 

 
Denken in termen van complotten gebeurt vaak meer omwille van die psychologische 
‘voordelen’ dan uit liefde voor de feiten! 
è De interne logica ervan is niet zelden sterk, maar de theorieën hebben de neiging 

om het contact met de feiten te mijden 
o VB.: personen over wie de theorie gaat van dichterbij leren kennen en dan 

blijkt heel de theorie compleet in het water te vallen 
o VB. coronacrisis: corona-experts wekken vaak de indruk dat ze mensen 

intentioneel misleidden omdat ze systematisch flagrante statistische en andere 
fouten maakten 
§ Het kan toch niet dat ze zo dom zijn? 
§ Maar als je ze beter leert kennen dan merk je al gauw dat het niet te wijten 

is aan manipulatiepogingen 
• VB.: prof sprak met enkele statici en ze bleken zelf niet door te hebben 

dat hun argumenten voor een bepaalde manier van het tellen van het 
aantal besmettingen eigenlijk schijnargumenten (argumentum ad 
populum, argumentum ad auctoritatum, false consensus, …) waren 
o Ze hadden werkelijk niet door dat meer testen standaard tot meer 

positieve gevallen zouden leiden 
• Massavorming maakt blind, zowel slimme als domme mensen vallen 
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er ten prooi aan! (Zie vb. experiment van Ash) 
o De mens moet dus niet in een complot zitten om systematisch de 

meest domme fouten te maken 
o VB. coronacrisis: de mainstreammedia rapporteert heel eenzijdig 

§ Lijkt sterk op een intentioneel planmatig manipuleren van berichtgeving 
§ Waarom komen er amper ‘dissidente’ stemmen aan bod? 

• Dit blijkt voort te komen uit een impliciete druk die uitgeoefend wordt 
op de mediawereld 
o VB.: politici die zeggen dat het niet de tijd is om mensen te 

verwarren 
§ Ondemocratische beïnvloeding van de pers want ze krijgen 

minder primeurs van politici als ze veel verwarring zaaien bij de 
bevolking 

§ MAAR dan toch  meer zelfcensuur dan censuur! 
 
 
 

o VB. coronacrisis: politici hebben geen plannen, … 
§ Ze twijfelen over hoe ver ze kunnen afwijken van de maatregelen die 

andere landen nemen, ze zijn bang voor verantwoordelijkheid over 
slachtoffers, ze spelen in op de vraag van de massa om streng op te treden 
tegen dissidenten 

§ Sommigen zien ook een kans om hun ideologie op te leggen aan de 
maatschappij, maar de meesten volgen gewoon het verhaal 

 
De prof is zelf ook het onderwerp geweest van enkele complottheorieën 
è Dit is vaak het geval voor mensen die zich kritisch uiten ten opzichte van het 

verhaal dat de maatschappij volgt 
o VB.: hij werd als controlled oposition bestempeld 

§ Heimelijk meewerken aan het coronabeleid en betaald worden om tegen te 
spreken, bedoeld om de oppositie kalm te houden met zijn theorieën 

o VB.: hij werd als satanist bestempeld 
§ Hij deed enkele ongeveer correcte voorspellingen over het verloop van de 

crisis, dus hij moest dan wel op voorhand ingelicht zijn over het plan 
• Hij kondigde op voorhand het kwaad aan dat stond te gebeuren 
• Voorspellingen zoals het feit dat de maatregelen niet zouden 

verzwakken na het geven van de vaccins 
o Dit leek hem een logisch gevolg aangezien de angst al aanwezig 

was op voorhand en dus ook niet zou verdwijnen door de vaccins 
o Ook door mensen die het dominante verhaal volgen werd hij als complotteur 

gezien 
§ Hij zou zijn eigen theorie niet geloven en deze gewoon gebruiken om het 
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maatschappelijk draagvlak voor de maatregelen aan te tasten 
• Hij zou hiermee een positie bij een rechtse partij ambiëren, … 

 
Er wordt zeker wel gestuurd en gemanipuleerd in de wereld! 
è Door de massamedia zijn er ook zeer veel mogelijkheden hiertoe 
è De sturing is echter primair en niet door personen 

o Meest fundamentele sturing is onpersoonlijk van aard 
§ In eerste plaats stuurt een ideologie – manier van denken! 

• Ideologieën organiseren en structureren een maatschappij progressief 
en organisch 

• Dominante ideologie: mechanistische ideologie 
o Haalt aantrekkingskracht typisch uit het utopische toekomstbeeld 

van een artificieel paradijs (zie H3) 
§ Mens en wereld zijn een machine en kunnen zo ook begrepen 

en gemanipuleerd worden 
 

• Haperingen die de machine doen haperen kunnen 
mechanistisch ‘gerepareerd’ worden 

§ Idee om zelfs de dood op termijn uit te schakelen 
o Mens hoef tin deze ideologie zijn eigen moraliteit en ethische 

grenzen niet in vraag stellen 
o Maakt leven op korte termijn gemakkelijk, de prijs daarvoor betaal 

je later (zie H5) 
 
‘Geheime’ krachten die individuen overwegend in dezelfde richting oriënteren en 
uiteindelijk de hele maatschappij ordenen bevinden zich op het fundamentele niveau 
è Iedereen volgt dezelfde regels en het resultaat is een strikt regelmatig patroon dat 

ontstaat in de samenleving (denk aan de Spierinski-driehoek) 
è De mens is altijd al aan hogergenoemde ‘verleidingen’ ten prooi gevallen 

o De illusie van rationeel begrip en controle, de weerstand om zichzelf als mens 
kritisch te bevragen, het streven naar gemak op korte termijn, … 

o Binnen het religieuze discours werden deze verleidingen als gevaren gezien 
§ Dit veranderde echter door de komst van het mechanistisch denken 

• Het werd nu verankerd in het dominante verhaal en het werd er ook 
door gerechtvaardigd 
o Leiders en volgers waren in de ban van de onbeperkte 

mogelijkheden die het menselijke verstand leek te bieden 
• De evolutie naar een surveillancemaatschappij is onvermijdelijk zolang 

de menselijke geest in die logica gevangen blijft en (grotendeels 
onbewust) door die attractoren beheerst wordt 

• Deze ideologie veranderde de maatschappij 
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o Selectie van nieuwe autoriteitsfiguren en vorming van nieuwe 
instituten 
§ Instituten bepalen hoe de toekomstige maatschappij eruit moet 

zien en hoe die moet omgaan met crisissituaties 
• VB.: Lockstep scenario, Event 201, The Great Rest 

o Bewijs voor veel mensen dat de maatschappelijke 
ontwikkelingen gepland zijn en het gevolg zijn van een 
complot 
§ Klopt niet, want complot is per definitie 

geheimzinnig en niet openbaar! Ook niet volgens 
instructies want anders zouden experts niet 
continu fouten maken! 

§ Geen psychologische oorlogsvoering want de 
experts proberen fouten steeds recht te zetten! 

• Overgang van democratie naar technocratie lag eigenlijk al lang vast in 
de ideologie 
o Coronacrisis was hierin een grote stap vooruit 
o Technische experts hebben in een mechanistische wereld 

onvermijdelijk het laatste woord 
 
Consistentie in het expertsdiscours: de besluiten gaan steeds in de richting van een meer 
technologisch  en biomedisch gecontroleerde maatschappij, dus in de richting van het 
realiseren van een mechanistische ideologie 
è Zelfde problemen in de coronacrisis als in de replicatiecrisis zichtbaar 

o Wirwar van fouten, slordigheden en geforceerde redeneringen waarin 
onderzoekers onbewust hun ideologische uitgangspunten bevestigen 
§ Allegiance effect (zie H4) 

è In het proces van de uitoefening van macht moet er doorgaans maar weinig 
geheime plannen en afspraken worden gemaakt 
o Noam Chomsky: als men aan iemand moet zeggen wat hij moet doen, dan heb 

je de verkeerde persoon gekozen 
§ De dominante ideologie selecteert zelf wie er op sleutelposities terecht mag 

komen 
• Iemand die de ideologie niet deelt, is doorgaans minder succesvol in 

een maatschappij! 
o De mensen in de machtsposities volgen dus ook dezelfde regels en 

worden door dezelfde attractoren aangetrokken! 
§ Ze maken dezelfde fouten en vervallen in hetzelfde absurde 

gedrag doordat ze allemaal dezelfde vreemde logica vormen 
• Denk aan computers die allemaal op hetzelfde foute 

programma draaien! 
• Spierinski-driehoek toont ons dit: patronen kunnen ontstaan 
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doordat mensen, los van elkaar, dezelfde regels volgen en 
door dezelfde attractoren worden aangetrokken 
o DE ULTIEME MEESTER IS DE IDEOLOGIE, NIET DE 

ELITE! 
 
Plannen en toekomstvisies worden niet ‘opgedrongen’ aan de bevolking 
è In veel opzichten geven de menners van de massa – de zogenaamde elite - aan de 

bevolking wat ze wilde 
o Angst in de bevolking zorgt ervoor dat ze een meer gecontroleerde 

maatschappij willen 
§ Lockdowns waren voor veel mensen een bevrijding uit de dagelijkse sleur 

van het werkleven, men had nood aan een gemeenschappelijke vijand, … 
 

è De ‘plannen’ van de instituten gaan niet echt vooraf aan de ontwikkelingen, ze 
volgen er eerder op! 
o De menners zijn niet echt ‘leiders’ die de massa leiden, ze voelen eerder aan 

waar de massa naar smacht en passen hun plannen op opportunistische wijze 
hieraan aan 
§ Ze wentelen zich gemakkelijk in het narcisme van degene die alles stuurt, 

terwijl ze zelf eigenlijk niet zo heel veel doen 
§ Soms bijv. eerder gemaakte filmpjes aanpassen om zo de indruk te geven 

dat ze de toekomst kunnen voorspellen, … 
è Ironisch genoeg bevestigt complotdenken de menners van de massa net in hun 

narcisme, doordat het hen echt als leiders ziet en verantwoordelijk stelt voor alles 
 
Voorbeelden in de coronacrisis die lijken te wijzen op een groot complot 
è Definitie pandemie net voor de crisis aangepast 
è Defenitie van herd immunitiy aangepast zodat enkel vaccinaties dit nog kunnen 

realiseren 
è Telmethode van gevallen door WHO zo aangepast dat het wel hoger moest 

uitvallen dan het aantal slachtoffers van de griep 
è Registeren van bijwerking van vaccins werd zwaar onderschat 
è Politieke sleutelposities allemaal ingenomen door politici die pro-technocratie zijn 
è … 

 
Dit zijn eigenlijk ook allemaal eerder voorbeelden van hoe een ideologie greep kreeg op 
de maatschappij dan de uitvoering van een complot 
è Dergelijke zaken komen in iedere grote reorganisatie voor 

o Ook bij grote bedrijven, … 
o Wie reorganisatie wil doorvoeren zal hier en daar regels moeten aanpassen 

zodat ze in het voordeel van de reorganisatie pleiten, zal geesten rijp proberen 
maken voor de herstructurering, … 
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§ Als je dit in een bedrijf bijv. van dichtbij meemaakt, zal je dit totaal niet als 
een complot zien. Eerder als iets natuurlijk: organismes proberen hun 
omgeving in de gewenste richting aan te passen. 

 
MAAR de genoemde praktijken kunnen wel overgaan in iets wat op een complot lijkt 
è Grote instituten gebruiken wel degelijk allerhande soorten twijfelachtige strategieën 

om hun ideaalbeeld op te leggen aan de maatschappij en de middelen daartoe zijn 
de laatste eeuwen spectaculair toegenomen 
o Industrialisatie, ‘vertechnologisering’, … heeft de macht veel sterker 

gecentraliseerd en er worden weinig ethische en morele scrupules toegepast 
§ Veel omkoperij, manipulatie en fraude en al wie dat niet doet kan niet 

makkelijk stand houden aan de top 
o Er worden hier wel degelijk ethische grenzen mee overschreden 

§ Als die overschrijdingen ver genoeg gaan dan kunnen ze de vorm van een 
complot krijgen 
• Dan kan het een geheim, intentioneel, planmatig en kwaadaardig 

project worden 
è Naarmate totalisering zich doorzet wordt een totalitair regime ook steeds meer als 

een ‘geheim genootschap’ georganiseerd 
o VB.: Hollocaust kwam er door massavorming die daders en slachtoffers blind 

maakte en meesleurde in een infernale dynamiek 
§ Intentioneel plan voor ras-zuivering was wel degelijk aanwezig op een 

bepaald niveau! 
• Alle onzuivere elementen steriliseren en elimineren 
• Compleet voorbereid door een vijftal mensen 

o Wie doorhad dat het een echt vernietigingsproces was in plaats van 
een zuivering, werd als een complotdenker bestempeld (zie bijv. 
Joodse vrouw van H7!) 

 
Dergelijke plannen werden echter niet enkel in de totalitaire systemen uitgedacht 
è Eugenetica-doctrine heeft doorheen de 20e eeuw wereldwijd heimelijk grote 

groepen mensen gesteriliseerd wier genetisch materiaal ‘inferieur’ was 
o 1972: eugenetica kreeg een te negatieve bijklank en werd vervangen door 

‘sociale biologie’ maar de praktijk bleef hetzelfde en ging door tot in 21e eeuw 
§ Hebben we redenen om te geloven dat zo’n dingen nu niet meer gedaan 

worden door machthebbers? 
• Er is in het huidige maatschappelijk klimaat nog nauwelijks ruimte om 

deze verwordingen op het niveau van het uitoefenen van macht aan 
de kaak te stellen 
o Dit is gevaarlijk 
o Nefaste invloed van de opkomst van de massa 

§ Radicaal intolerant ten aanzien van afwijkende meningen, 
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waardoor ze elke analyse in termen van gevaarlijke invloeden 
van instituten etc. ten onrechte als ‘complotdenken’ bestempelt 
• La passion de l’ignorance floreert ! 
• Fanatiek complotdenken draagt paradoxaal genoeg bij aan 

het probleem! 
o Meer genuanceerde analyses van de dimensie van de 

macht worden erdoor minder zichtbaar en vallen 
gemakkelijker aan stigmatisering ten prooi (via guilty 
by association-mechanismen) 
§ Moeilijk voor iedereen om de mate waarin er 

sprake is van kwaadwillige manipulatie juist in te 
schatten 

§ Ofwel volledig miskend, ofwel overal zien * 
è * Vanwaar de aantrekkingskracht van deze twee tegenpolen? 

o Affectief-driftmatig vlak: interferentie met een authentieke, oprechte 
intellectuele passie om te willen weten 
§ Uiteindelijk meestal slechts een kleine groep die erin slaagt om te 

ontsnappen en een analyse te maken die van nuance en subtiliteit getuigt 
o Polarisatie tussen twee kampen: grote groep (massa) die alles slikt dat in de 

mainstreammedia verschijnt, en een groep die hetzelfde verhaal volledig 
wantrouwt 
§ Denk hierbij aan de Rubin-vaas: zie p.185 
§ De twee groepen zien in de sociale ontwikkelingen twee verschillende 

gestalten en ze kunnen zich niet voorstellen dat er mensen zijn die een 
ander beeld hebben dan datgene wat zij zien 

o Risico op een gewelddadige confrontatie tussen beide groepen 
§ Complotdenken kan namelijk ook aanleiding geven tot het oprijzen van een 

massafenomeen 
• Zo waren de heksenvervolgingen hier eigenlijk een voorbeeld van 
• Ook in het Midden-Oosten en in Nazi-Duitsland werden de 

antisemitische massa’s gevormd door complottheorieën zoals de 
Protocollen van de Wijzen van Sion 
o Nazipropaganda van Hitler was hier grotendeels op gebaseerd 

§ De Joodse elite was verantwoordelijk voor alle leed, … 
• Maar de massa keerde zich daardoor tegen alle Joden en 

niet enkel tegen de elite! 
• Complotdenken kan een reactie zijn op massavorming, maar het kan 

zelf ook aanleiding geven tot massavorming 
o In ons tijdsgewricht is dat laatste echter veel minder waarschijnlijk 

§ Hannah Arendt 1951: massa van de toekomst zal eerder saai, 
bureaucratisch en technocratisch van aard zijn 

§ Soms kleinschalige massavorming zoals bij bijv. de bestorming 
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van het Capitool, maar de kleinere massa verliest steeds van de 
grotere massa in een fysieke confrontatie 
• Toont de blindheid en zelfdestructiviteit goed 
• De grote massa afremmen moet eerder op de psychische 

manier! 
o Fysiek geweld zal de massa ophitsen en fanatieker 

overtuigen van haar eigen gelijk en de heilige plicht 
om de minderheid te vernietigen 

Complotdenken is dus zowel in intellectueel als in ethisch en pragmatisch opzicht iets om 
voorzichtig mee te zijn 
è Ontstaat vaak als verklaring voor het fenomeen van massavorming 
è MAAR toont de neiging om te verglijden in theorieën die steeds verder af staan van 

een genuanceerde visie op de realiteit en op psychologisch vlak leiden ze vaak tot 
simplistische en karikaturale opvattingen 

 
In welke mate zijn massavorming en totalitarisme te herleiden tot een complot? 
è Hannah Arendt: er zit in de meeste maatschappelijke omwentelingen een bepaalde 

complotdimensie, maar ze wordt makkelijk overschat 
o Als er iets vanuit het duister regeert zijn het niet zozeer geheime 

genootschappen, maar wel ideologieën 
§ De sturende en organiserende instantie is dus een typische manier van 

denken 
• Charles Eisenstein: “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]” 
o De hele maatschappij heeft een of ander aandeel in het oprijzen 

ervan, iedereen heeft een beetje verantwoordelijkheid! 
§ Daarom is deze verklaring vaak onbevredigend voor wie 

zekerheid zoekt en zijn woede wilt afreageren door één grote 
schuldige aan te duiden 

 
 In de afgelopen hoofdstukken hebben we de psychologie van massavorming en 
totalitarisme theoretisch besproken. Maar kunnen we met die theorie ook iets aanvangen 
in de praktijk? 
è Onze analyse bracht vooral de complexiteit van het fenomeen onder de aandacht 

o Men komt er niet met de verklaring van een grootschalig complot 
è Het probleem laat zich daarom ook niet oplossen door het gewelddadig 

uitschakelen van een kwaadaardige elite 
è De essentie van het probleem van het totalitarisme ligt hem in een enorme 

massadynamiek 
o Uitschakelen van de totalitaire leiders helpt dus niet aangezien ze vervangbaar 

zijn 
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§ “In wezen is de totalitaire leider niets meer of minder dan de functionaris 
van de massa’s die hij leidt; hij is geen machtsgeil individu dat zijn 
tirannieke en arbitraire wil oplegt aan zijn volgelingen. Als functionaris kan 
hij op elk moment vervangen worden en hangt hij net zoveel af van de 
massa die hij belichaamt als dat de massa van hem afhangt.” 

§ De leider vormt bij wijze van spreken maar de puntsteen van de piramide 
van de massabeweging 

 
• Als hij uitgeschakeld wordt, dan wordt hij gewoon vervangen zonder 

dat het systeem destabiliseert 
o Geweld als reactie tegen massavorming en totalitarisme is natuurlijk wel 

effectief als het toegepast wordt door externe vijanden van een totalitair 
systeem 
§ VB.: geallieerden vs. nazi-Duitsland 
§ MAAR voor intern verzet biedt het weinig perspectieven en is het over het 

algemeen contraproductief 
• De massa ziet er meestal een verantwoording en vrijgeleide in om 

haar toch al enorme potentieel aan frustratie en agressie de vrije loop 
te laten en af te reageren op wie ze als de vijand ziet 
o Vijand = degene die niet meegaat in de Nieuwe Solidariteit 

o Hannah Arendt: geweldloos verzet is merkwaardig succesvol ten aanzien van 
totalitarisme 
§ Besluit op basis van historische observaties 

• VB.: de effectiviteit van de kordate weigeringen van de Deense 
overheid en bevolking om mee te stappen in de antisemitische 
maatregelen die de nazi’s probeerden op te leggen 

• MAAR de historische observaties bieden er geen psychologische 
verklaring voor 
o Kunnen we tot op zekere hoogte wel doen op basis van de 

psychologische beschrijving die we tot hiertoe gegeven hebben 
o Idee van ‘geweldloos verzet’ kunnen we ook wat verfijnen 

 
Zowel de massa als haar menners zijn gegrepen door een ideologisch gekleurd verhaal 
è De massa is gehypnotiseerd en de menner zit onder zelfhypnose 
è Beide zijn in de greep van een stem 

o H7: het belang van indoctrinatie en propaganda via de massamedia 
o Massavorming, als vorm van hypnose, is een fenomeen waarbij individuen in 

de resonantie van een stem – de menner van de massa – gegrepen is 
§ MAAR niet heel de bevolking valt hier ten prooi aan 

• H6: 3 groepen die vormen als de massa oprijst 
o De massa zelf: gaat mee in het verhaal en is ‘gehypnotiseerd’ (+- 

30%) 
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o Een niet-gehypnotiseerde groep die niet tegen de massa ingaat 
(40-60%) 

o Een niet-gehypnotiseerde groep die actief verzet biedt tegen de 
massa (10-30%) 

 
Richtlijnen om massavorming tegen te kunnen gaan 
è De groep die actief verzet biedt moet haar stem zo oprecht mogelijk laten klinken 

o Noodzakelijk om de resonantie van de dominante hypnotiserende stem niet 
absoluut te laten worden 

o Hoe? ® Verandert doorheen het proces van totalitarisering 
§ Dissidente stemmen worden progressief meer gecensureerd en geweerd 

uit de massamedia en publieke ruimte 
§ Mogelijkheid ontbreekt nooit volledig! 

o Het laten klinken van een andere stem heeft effect op de andere groepen 
§ Gustave Le Bon 19e eeuw : men slaagt er gewoonlijk niet in om de hypnose 

van de eerste groep te doorbreken, maar de hypnose wordt er wel minder 
diep door en het voorkomt dat de massa tot gruwelijkheden overgaat 
• Effect treedt ook op bij de leiders ® denk aan de nazikopstukken die 

‘wakker worden’ uit hun hypnose als ze ergens anders werden 
gestationeerd en niet meer in de massa zaten 

o De stem laten klinken moet typisch op een zo  rustig en respectvol mogelijke 
manier gebeuren 
§ Niet opdringerig, altijd gevoelig voor de irritatie en woede die eventueel 

worden opgewekt 
• Zie de typische intolerantie voor alternatieve stemmen eigen aan de 

massa 
§ MAAR wel vastberaden en volhardend! 

o De stem lokt typisch verwerping en onder bepaalde omstandigheden ook 
agressie uit, maar de massa heeft haar ook nodig om niet aan zichzelf ten 
prooi te vallen 
§ H7: als de oppositie zwijgt, wordt het totalitaire systeem een monster dat 

zijn eigen kinderen verscheurt 
§ Het is dus een illusie om te denken dat zwijgen de beste optie is 

o De dissidente stem heeft ook een effect op de tweede groep 
§ Deze groep is vatbaar voor de kwaliteit van rationele argumenten 

• De stem moet dus op een zo onderbouwd en helder mogelijke manier 
de indoctrinatie en propaganda van het totalitaire verhaal analyseren 
en weerleggen 
o Niet zo moeilijk door het typische veelvuldige gebruik van absurde 

cijfers en statistieken 
§ De oppositie moet hier dus iedere keer via de beschikbare 

kanalen, de schijn te doorbreken en te tonen hoe het verkeerd 
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beeld gevormd wordt 
o Opm.: de tegenargumentatie moet er nooit op gericht zijn om het 

proces van massavorming om te keren en naar de toestand terug 
te keren zoals die ervoor bestond 
§ = ‘ het oude normaal’ 

 
§ De massa vormde zich net door een diepgaand psychologisch 

onbehagen en lijden in die situatie 
• Mensen overtuigen om ernaar terug te keren, is onzinnig 

en zal het tegengestelde effect uitlokken 
o Wie door de massa gegrepen is, zal zich nog harder 

aan het verhaal gaan vastklampen 
o Tegenargumenten moeten gedisciplineerd en georganiseerd 

gevormd worden 
§ Gebeurt via een daartoe opgerichte structuur van werkgroepen 

gespecialiseerd in bepaalde thema’s en onderwerpen 
• Dit biedt tegengif tegen het nefaste effect van 

totalitarisering waarbij elke sociale band en structuur 
doorgeknipt wordt 

o Het effect van de stem op de derde groep spreekt ook voor zichzelf 
§ Deze groep wordt meestal in meer of mindere mate het object van de 

frustratie en de agressie van de massa (zie H6) 
• Wordt typisch ontmenselijkt, voorgesteld als een creatuur dat op 

menselijk vlak inferieur is 
o Als deze groep stopt met spreken, bevestigd ze het bestaande 

stigma aangezien spreken en rationeel redeneren dingen zijn die 
mensen onderscheiden van dieren 
§ Dit toont dus al het belang van rustig en verstandig blijven 

spreken 
§ Spreken leidt tot ervaringen van zin en existentie, ten minste als degene die 

spreekt zo oprecht en eerlijk mogelijk zijn eigen, subjectieve waarheid 
probeert onder woorden te brengen 
• Dissident spreken moet niet primair tactisch of retorisch van aard zijn, 

maar eerder een authentiek waarheidsspreken 
o Zelfs als het langdurig weinig of geen effect heeft op de Ander, zal 

het nog steeds effect hebben op zichzelf 
o In het waarheidsspreken wordt de absurditeit van het totalitarisme 

zinvol 
§ De mensen die niet in de waanzin meegaan en rustig een 

oprechte tegenstem blijven bieden, worden erdoor naar een 
hoger niveau van menselijkheid gebracht 
• VB.: getuigenis van Solzhenitsyn die menselijk bleef 
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spreken tijdens 8j in de goelags 
o Alles staat of valt met de act van spreken! 

§ Waar het spreken gebeurt is minder van belang, iedereen die spreekt 
draagt iets bij aan de genezing van de kwaal van de massavorming 

 
o Het aantal mensen dat zich via dit soort speken moet verenigen – dat een 

sociale groep moet vormen – is niet enorm groot 
§ Massa is ongeveer 30% 
§ Volgers zijn ongeveer 40-50%, ze volgen gewoon de luidste stem 
§ Tegengroep kan gevormd worden met ongeveer 10-20% van de bevolking, 

als ze zelf geen massa worden! 
• Deze groep kan door spreken massavorming ongedaan maken of op 

zijn minst de maatschappij uit haar greep bevrijden 
• Deze groep moet voor ogen houden dat de massa ook intrinsiek 

zelfdestructief is en op termijn zichzelf dus kapot maakt 
o Ze moeten het systeem dus niet kapot maken, maar het eerder 

overleven tot het zichzelf vernietigt 
è Meer strategische optie om massavorming te doorbreken: ene object van angst 

vervangen door een ander object 
o Als men een object aanbiedt dat nog meer angst inboezemt, dan zal men zijn 

vrije angst eerder daaraan willen koppelen 
§ VB.: een alternatief verhaal laten circuleren dat het totalitaire systeem zelf 

als object van angst naar voren schuift 
o Als men in het verhaal ook een strategie aanreikt om met het nieuwe object 

van angst om te gaan, dan kun je inderdaad een meer duurzame 
heroriëntering van angst realiseren bij individuen 

o Als dit gematigd wordt toegepast, komt het erop neer dat men met gegronde 
redenen waarschuwt voor een reëel gevaar 
§ MAAR als men het tot primaire strategie maakt en voluit strategisch inzet 

op aanjagen van angst, overschrijdt men ethische grenzen en vervalt men 
zelf in dezelfde ontmenselijking als deze die eigen is aan massavorming 

 
Dit waren een paar richtlijnen voor verweer tegen het psychologisch mechanisme van 
massavorming 
è Deze richtlijnen zijn slechts oppervlakkig 
è De opkomst van de massa en het totalitarisme is uiteindelijk gegrond in het 

mechanistisch denken (zie H1-5) 
o Uiteindelijk moeten we dus aan de mechanistische ideologie voorbij raken om 

een grondige maatschappelijke culturele oplossing te realiseren 
§ H9-11: waar in de mechanistische ideologie zitten openingen die uitzicht 

geven op een ander mens- en wereldbeeld? 
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Deel III: Voorbij het mechanistisch 
wereldbeeld 
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HOOFDSTUK 9 – HET DODE VERSUS HET 
LEVENDE UNIVERSUM 

Oorzakelijke redenering in het boek: 
è Mechanistische ideologie bracht steeds meer mensen in een toestand van sociaal 

isolement, gebrek aan zinverlening, vrij vlottende angst en onbehagen en latente 
frustratie en agressie 
o Zorgt voor grootschalige en langdurige massavorming 

§ Massavorming leidde tot de opkomst van totalitaire staatssystemen 
è Massavorming en totalitarisme zijn eigenlijk symptomen van de mechanistische 

ideologie 
o Zoals een individueel lichamelijk/psychologisch symptoom signaleren deze 

maatschappelijke symptomen dat er een onderliggend probleem is 
§ Hier is het probleem dus de sociale isolatie, angst en zinloosheid 
§ Symptomen genereren ook steeds een ziektewinst 

• VB.: ervaring van sociaal isolement en angst transformeren in een 
roes van verbondenheid 

• MAAR die ziektewinst lost het onderliggende probleem niet op 
o Er is een analyse nodig van het onderliggende probleem, en dus 

van de oorzaak van het symptoom (= de mechanistische ideologie) 
§ Maatschappijen worden in eerste plaats geteisterd door 

denkbeelden 
• We hebben dus een fundamentele verandering nodig op 

vlak van bewustzijn 
 

Eerste deel van het boek: de psychologische problemen die veroorzaakt worden door de 
mechanistische ideologie bekijken 
è Laatste deel van het boek: hoe kunnen we die ideologie overstijgen? 

o Dit hoofdstuk: stilstaan bij één van de kenmerken van de mechanistische 
ideologie 
§ Volgens deze ideologie is het universum een logisch kenbaar, 

voorspelbaar, controleerbaar en ongericht mechanistisch proces 
• Universum = doods en zinloos gegeven 

o Het is een blinde, mechanistische interactie tussen dode, 
elementaire deeltjes 

§ Deze visie dringt zich op als de enige wetenschappelijke, terwijl dit 
wereldbeeld in wetenschappelijk opzicht eigenlijk achterhaald is 
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Het mechanistisch wereldbeeld is eigenlijk zo oud als de mens zelf, of het is toch al 
aanwezig sinds het begin van de westerse beschaving 
è Oude Grieken (+- 400 v.C.): atomisten zoals Leucipus en Democritus verdedigen 

het idee dat het universum met alles erop en eraan in essentie een verzameling van 
mechanisch met elkaar interagerende materiële deeltjes is 
o Deze deeltjes noemden ze ‘atomen’ = ‘ondeelbaar’ / ‘on-snijbaar’ (a-tomos) 

è Verlichting: het mechanistisch denken werd dominant en leverde het enige nog 
resterende Grote Verhaal van de westerse cultuur 
o H1: deze ideologie leverde een ontstaansmythe op 

§ Alles begint met de oerknal, die zet de machine van het universum in 
beweging en via een reeks mechanistische effecten ontstaan anorganische 
elementen en levende wezens 
• Binnen deze gedachtegang is de wereld een dood mechanistisch 

proces, een enorme kettingreactie van botsingen van elementaire 
deeltjes 
o Zet zich eindeloos door en is zonder doel of gerichtheid 
o Heeft ergens onderweg per ongeluk het leven en de mens 

gecreëerd 
§ Het gehele proces zien we als iets strikt voorspelbaar 

• Laplace (= Franse wiskundige): “We kunnen de huidige toestand van 
het heelal beschouwen als het gevolg van het verleden en als de 
oorzaak van de toekomst. Als er een intelligentie zou zijn die, op een 
gegeven moment, alle krachten zou kennen die op de materie 
inwerken, alsook de exacte situatie van elk onderdeel van alle materie, 
dan zou deze alle bewegingen van de grootste hemellichamen tot het 
kleinste atoom kunnen omvatten, en zou er niets meer onzeker zijn 
voor deze intelligentie; het verleden net als de toekomst wordt voor 
hem zichtbaar gemaakt.” 

o De meeste filosofen vonden een dergelijk wereldbeeld naiëf 
§ Bertrand Russel: Russelparadox 

• Er kan nooit een instantie zijn, hoeveel rekenkracht ze ook bezit, die 
over een volledige kennis kan beschikken 
o WANT zo’n instantie zou ook over volledige kennis van zichzelf 

moeten beschikken, en ook over een volledige kennis van zichzelf 
als bezitter van een volledige kennis over zichzelf, en zo tot in het 
oneindige 

• Heisenberg (21e eeuw): onzekerheidsprincipe 
o Men kan over elementaire deeltjes niet in termen van zekerheid 

spreken 
§ Positie in tijd preciezer gaan bepalen, maakt hun lokalisatie in 

de ruimte onzekerder 
o “Not only is the universe stranger than we think; it is stranger than 
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we can think.” 
o Atomen (= elementaire bouwblokken van heelal) bleken complexer en 

ongrijpbaarder dan gedacht 
§ Oude Grieken: het zijn kleine massieve bolletjes 
§ Fysica in de 20e eeuw: het zijn wervelende, energetische systemen en 

eerder trillingspatronen dan vaste materie 
• Finale analyse: het zijn helemaal geen materiële fenomenen, ze 

behoren eerder tot de orde van het bewustzijn 
• Grote fysici van de 20e eeuw: het zijn louter gedachtevormen, mentale 

fenomenen die reageren op het bewustzijn van onderzoekers (zie 
H10) 

 

• Bevindingen van de kwantummechanica kunnen het mechanistische 
universum verder relativeren 
o MAAR deze fenomenen situeren zich in een dimensie waar het 

merendeel van de mensen nooit toegang toe zal hebben 
§ Inkijk krijgen in subatomaire wereld 

o Daarom zijn de complexe en dynamische systeemtheorie en de 
chaostheorie betere wetenschapsdomeinen om dit te doen 
§ Bieden betere en concretere perspectieven 
§ Gaan over fenomenen die iedereen in principe met zijn eigen 

zintuigen kan leren kennen 
 

Mandelbroth (= een van de grondleggers van de chaostheorie) 
è Ging bij IBM werken en werd geconfronteerd met het probleem dat de 

computersignalen storing bevatten 
o Deze ruis op de signalen kwam door een reeks externe factoren (zoals bijv. 

luchtvochtigheid, kleine beschadigingen aan de kabels, …) die op een 
toevallige en onberekenbare manier de transmissie van de signalen hinderden 
§ Deze factoren werken ongeorganiseerd en afzonderlijk van elkaar in op de 

transmissie en er kan ook geen regelmaat in de ruis zitten 
è Mandelbroth geloofde niet dat de ruis geen patroon bevatte 

o “Het is niet omdat het niet logisch is, dat het niet kan bestaan” 
o Hij vond een welgekend patroon in de ruis terug: Cantor dust 

§ Hoe maak je dat? Je neemt een lijnstuk en deelt het in 3, dan laat je het 
middelste stuk wegvallen en je doet dit steeds opnieuw met alle 
overgebleven stukken 

§ VRAAG: hoe kan het dat een reeks zich los van elkaar manifesterende, 
toevallige factoren tot een dergelijk regelmatig patroon leidt? 
• Het is alsof alle toevallige, mechanische verstoringen in een stabiel en 

strikt mathematisch geordend veld getrokken worden om daar van elke 
toevalligheid ontdaan te worden 
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o Gleick: “Life sucks order from a sea of disorder” 
§ De ruis op de lijn leek zichzelf te organiseren 

• Bij levende organismen vinden we zelforganisatie – ten onrechte – 
normaal! 
o Levende wezens ademen, eten, drinken en uit al die disparate 

elementen rijst het geordende patroon van hun lichaam op 
• Dit fenomeen is bevreemdend en in strijd met het gangbare 

wereldbeeld als het zich manifesteert in de anorganische wereld 
§ Robert Shaw: regelmaat in het druppelen van kranen 

• Ook hier volstaat een relatief eenvoudige wiskundige procedure om 
aan te tonen dat er een mathematische regelmaat zit in het 
tijdsverloop tussen het vallen van de druppels 
o De visuele voorstelling ervan levert prachtige organische patronen 

op 
• Hier dus ook weer de paradox dat het vallen van de druppels door een 

reeks ongeconnecteerde, externe factoren veroorzaakt wordt maar 
aan de andere kant toch volgens een strikt patroon verloopt 
o Hoe los van elkaar staande factoren tot een patroon kunnen leiden 

is moeilijk te verklaren in het mechanistisch wereldbeeld 
• Het patroon kan wel door bepaalde interventies verstoord worden, 

maar na het ophouden van de interventie tendeert het systeem terug 
naar zijn spontane equilibrium en herinstalleert het patroon zich 
o Gleick: “Those studying chaotic dynamics discovered that the 

disorderly behavior of simple systems acted as a creative process. 
It generated complexity: richly organized patterns, sometimes 
stable and sometimes unstable, sometimes finite and sometimes 
infinite, but always with the fashion of living things.” 
§ Creative en living: over het hoofd gezien door de klassieke 

wetenschappelijke benadering 
 
Fractaaltheorie (= subdomein van de chaostheorie) 
è Toont, min of meer in lijn met bovenstaande voorbeelden, een onvermoede, 

mathematische gedetermineerdheid van reeksen natuurlijke vormen 
o Bekendste voorbeelden: 

§ Zeeschelpen bestudeerd door Meinhardt 
§ De Mandelbroth-set 
§ De spiraalvormen die gedetermineerd worden door de Fibonacci-reeks 

• Toont aan dat volgende uitspraak van Galilei (1623) letterlijk te nemen 
valt: “Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de 
wiskunde” 
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Een voorbeeld van wat dichterbij bekeken: het chaotische waterrad van Lorenz 
è Het is een mechanistisch toestel dat bewegingen maakt die directe 

overeenkomsten vertonen met de dynamieken van convectiepatronen in vloeistof 
en gas (zie p.206) 

è Ontworpen in 1927 door Malkus om een aantal aspecten toe te lichten van Edward 
Lorenz, een wiskundige en meteoroloog die mee aan de basis van de chaostheorie 
staat 

è Roterend wiel, waar emmertjes met een gat in de bodem aan hangen 
o Bovenaan is er een kraan die water in het bovenste emmertje kan laten 

stromen 
§ Lage instroom: rad beweegt niet want water loopt sneller weg dan het 

emmertje gevuld wordt 
§ Hogere instroom: rad beweegt, soms in de ene richting en soms in de 

andere 
• Zodra het rad een bepaalde richting heeft gekozen, is het gedrag 

voorspelbaar en regelmatig 
• Het gedrag is gecorreleerd aan de instroom van het water: hoe meer 

instroom, hoe sneller het rad draait 
§ Instroom overschrijdt een bepaalde grens: complexe effecten waardoor het 

rad zich onregelmatig begint te gedragen 
• Bovenste emmertje vult zich zeer volledig en doet het rad in hoge 

snelheid draaien 
o Hoge snelheid zorgt ervoor dat de bovenstaande emmertjes 

nauwelijks de kans krijgen om zich te vullen en het rad zal dus 
afremmen, eventueel zelfs tot stilstand komen 
§ Daarna zal het verder doordraaien of in de tegengestelde 

richting gaan draaien 
• Dit proces herhaalt zich in veel varianten: rad soms snel/traag, soms 

links/rechts, … 
• De onregelmatigheid in deze chaotische fase is totaal: er zit dus geen 

enkel patroon of herhalende periode in de beweging 
o Vergelijk het met een irrationeel getal zoals p, de getallen achter de 

komma herhalen zich ook nooit in een patroon 
§ ‘Irrationaal’ omdat dergelijke getallen zich niet als een 

breuk/ratio laten schrijven, maar ze zijn ook gewoon ‘niet 
rationeel’ aangezien we ze niet rationeel kunnen voorstellen 
• Ze zijn dus storend in een logisch geordend, rationeel 

wereldbeeld 
§ Ontdekker Hippasus: legende gaat dat hij overboord werd 

geslagen van zijn schip nadat hij uiting gaf aan zijn vermoeden 
van het bestaan van irrationele getallen 

§ De grenzen van de ratio leiden in eerste instantie altijd tot 
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onzekerheid, angst en agressie 
o Ongeacht hoe chaotisch de bewegingen zijn, ze bleken verassend 

genoeg toch strikt gedetermineerd te zijn 
§ Ze kunnen worden beschreven met een mathematisch model, 

bestaande uit 3 recursieve differentiaalvergelijkingen met drie 
onbekenden 
• De (eindeloze) reeks oplossingen van deze vergelijkingen 

bevat ook geen periodiciteit 
è Het rad bevat de eigenschap van deterministische onvoorspelbaarheid 

o Door de combinatie van chaotisch gedrag en gedetermineerdheid 
o Het komt hierop neer: zelfs met de formules van het waterrad in de hand, kun 

je geen seconde op voorhand voorspellen hoe het zich zal gedragen 
§ Reden: om te kunnen voorspellen hoe het waterrad zich in een toekomstige 

periode zal gedragen, dien je de huidige bewegingstoestand van het rad op 
te meten en in te voeren in de formules 
• MAAR door de aard van het rad kunnen zelfs onmeetbaar kleine 

verschillen in de huidige bewegingstoestand tot radicale verschillen in 
toekomstig gedrag leiden 
o Systeemtheorie noemt dit de eigenschap van de sensitiviteit voor 

initiële condities 
è Meest fascinerende: wanneer je de successieve waarden van de vergelijkingen 

uitzet in een driedimensionaal orthogonaal assenstelsel (= phase-space in de 
chaostheorie) krijg je geen random puntenwolk 
o Je verwacht een random puntenwolk bij een chaotisch systeem 
o Je krijgt een regelmatige figuur met opvallende esthetische kenmerken 

§ De Lorenz-attractor / butterfly attractor (zie p.209) 
• Gleick: “Phase-space portraits of physical systems exposed patterns of 

motion that were invisible otherwise, as an infrared landscape 
photograph can reveal patterns and details that exist just beyond the 
reach of perception.” 

• Bepaalde zich chaotisch manifesterende gedragingen worden dus toch 
door een strikte (en sublieme) orde bepaald en kunnen visueel worden 
voorgesteld in de phase-space! 
o Onder de schijnbare chaos zit dus esthrtisch magnifieke orde van 

universele vormen 
§ Doet in veel opzichten denken aan de ideële wereld van Plato 

(*) 
è (*) Kwantumfysici kwamen op een andere manier ook tot deze ideële wereld uit 

o Heisenberg: “I think that modern physics has definitely decided in favor of 
Plato. The smallest units of matter are not objects in the ordinary sense; they 
are forms, ideas.” 

è Belangrijkste les die we meenemen uit het waterrad van Lorenz: 
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o Men kan de specifieke gedragingen van het waterrad niet voorspellen (althans 
niet in zijn chaotische fase), 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 
§ Er is geen rationele voorspelbaarheid, maar wel een bepaalde mate van 

intuïtieve voorspelbaarheid 
• Poincaré (1914): er is niet altijd logisch begrip nodig om op een 

intuïtieve manier te begrijpen en te voorspellen 
o Men kan de globaliteit van de onderliggende structuur van een 

fenomeen (VB.: Lorenz attractor) correct aanvoelen zonder enig 
noemenswaardig logisch begrip van dat fenomeen te hebben 

o Hij zei zelfs dat het nastreven van logische kennis omtrent het 
fenomeen vanaf een bepaald punt contraproductief kan zijn 
§ Confrontatie met het irrationele aspect van een fenomeen en 

toch blijven streven naar rationeel begrip, zal de overgang naar 
oordelen op basis van een meer direct aanvoelen beletten 

è Hoe we het rad ervaren hangt af van het niveau waarop we onze aandacht richten 
o Alle bewegingen apart bekijken: komt chaotisch en disparaat over 
o Inleven in het rad en voeling krijgen met de diepere ritmiek die in de 

verscheidenheid van bewegingen zit: je ervaart een tijdloze, creatieve 
harmonie die onderliggend aanwezig is 

è Het rad leert ons dus iets wat veel ruimer van toepassing is op de mens, de 
maatschappij, het leven en de natuur 
o Meeste fenomenen zijn complex en dynamisch van aard 

§ Net zoals het rad zijn ze in hun complexiteit eigenlijk onvoorspelbaar 
§ MAAR ze volgen ook bepaalde onderliggende principes die sublieme 

figuren omvatten 
o Grootste opdracht van de mens: in alle complexiteit van het bestaan de tijdloze 

principes van het leven ontdekken 
§ Hoe beter we die principes aanvoelen, hoe meer we het gevoel hebben iets 

van de essentie van het leven te begrijpen en in contact te staan met het 
grootste, ordenende principe dat heel het universum spreekt 

§ Hoe meer we ons aan die principes houden, hoe reëler ze worden in het 
leven en hoe meer we als mens een gevoel van existentie en ruggengraat 
ontwikkelen 
• Te opportunistisch in het leven staan zorgt dat we de voeling met de 

onderliggende principes verliezen en zo krijgen we een gevoel van 
zinloosheid, waardoor het leven steeds meer als een zinloze chaos 
wordt ervaren (zoals het rad van Lorenz) 

o Zelfde op niveau van de maatschappij 
§ Een maatschappij moet primair voeling houden met een aantal principes en 

grondrechten, zoals het zelfbeschikkingsrecht etc. 
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§ Als de maatschappij die fundamentele rechten van het individu niet 
respecteert, bijv. angst zo ver laten escaleren dat iedere vorm van 
eigenheid etc. als een ontoelaatbare bedreiging van ‘het collectieve welzijn’ 
beschouwd wordt, dan wordt ze gegrepen door chaos en absurditeit 
• Verlichting: geloof in de mechanistische aard van het universum en 

overschatting van het menselijke verstand 
o Neiging om de maatschappij steeds minder principieel te leiden 

§ Binnen een puur mechanistisch denken is het bijzonder moeilijk 
– eerder onmogelijk – om ethische principes te gronden 
• Waarom moet een machinale mens in een machinale 

wereld zich aan ethische regels houden ten opzichte van 
anderen? Moeten we niet gewoon de fittest zijn om de strijd 
te overleven? Is ethiek en principes hebben in dat geval 
geen nadeel? 

o Finale analyse: Verlichtingsmens moet zich op basis van 
‘objectieve kennis’ over de wereld zo efficiënt mogelijk bewegen in 
de overlevingswedstrijd (niet zozeer nodig om zich aan ethiek en 
principes te houden) 
§ Gevolg: totalitaire en technocratische bestuursvormen 

• Beslissingen worden genomen op basis van de analyse 
van een ‘expert’ in plaats van op basis van algemeen 
geldende wetten en principes 

• Totalitarisme kiest steeds voor afschaffen van wetten en 
regeren ‘per decreet’ 
o Steeds nieuwe regel maken op basis van een 

(pseudo)rationele inschatting van de situatie 
§ Dit leidt tot grillig en absurd wisselende regels, 

die uiteindelijk elke menselijkheid in de 
maatschappij vernietigen (zie geschiedenis) 

o Directe en concrete illustratie van Hannah Arendt haar stelling dat 
totalitarisme een symptoom is van een naïef geloof in de almacht 
van de menselijke ratio 
§ Tegengif voor totalitarisme = levenshouding die zich niet 

blindstaart op rationeel begrijpen van de oppervlakkige 
verschijningsvormen van het leven en die voeling zoekt met de 
principes en de figuren die verborgen liggen 

Chaostheorie en complexe en dynamische systeemtheorie openen een adembenemend 
nieuw perspectief op het universum 
è Boek Chaos van Gleick: chaostheorie is de derde grote wetenschappelijke revolutie 

van de twintigste eeuw (na de relativiteitstheorie en de kwantummechanica) 
è Mechanistisch-materialistische wetenschap veronderstelt dat wereld logisch en 

voorspelbaar is en dat het in essentie een doods mechanistisch proces is 
o Wetenschap probeerde het levende tot het dode te herleiden 
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o Kwantummechanica en chaostheorie brengen dit wereldbeeld aan het 
wankelen: omgekeerde beweging 
§ Veel meer aanleunen bij een wereldbeeld van vitalisme 

• Er zit leven en bewustzijn in allerlei fenomenen die we voorheen als 
dood zagen (VB.: ruis op telefoonlijnen), er zit gerichtheid en gevoel 
voor esthetiek in 

è Meest revolutionaire aan de chaostheorie : haar observaties laten het toe om te 
zien dat er wel degelijk een finale en formele oorzaak werkzaam is in de natuur 
o Deze begrippen komen uit de causaliteitstheorie van Aristoteles 

§ Samenvatting daarvan: er zijn 4 soorten oorzaken 
• Materiële, efficiënte, formele en finale oorzaak 
• Metafoor van maken van een beeld als illustratie 

o Materiële oorzaak: de materie waaruit het beeld is gemaakt 
o Efficiënte oorzaak: de bewegingen van de beeldhouwer die met 

een hamer en beitel de steen omvormt tot een beeld 
o Formele oorzaak: het idee of de vorm van het beeld die de 

beeldhouwer in zijn hoofd heeft en op basis waarvan hij zijn 
bewegingen stuurt 

o Finale oorzaak: intentie om een beeld te maken (VB.: een 
bestelling, …) 

§ Binnen een mechanistisch wereldbeeld komen enkel de materiële en 
efficiënte oorzaak aan bod als werkzaam! 
• De deeltjes zijn de materiële oorzaak en de beweging ervan is de 

efficiënte oorzaak 
• Geen plaats voor ‘ideeën’ die op voorhand bestaan en invloed hebben 

op het mechanistische proces 
o MAAR chaostheorie bewijst dat het wel echt bestaat 

§ We kunnen wat we hebben ondervonden bij de telefoonlijn en 
de kranen, veel ruimer gaan doortrekken 
• VB.: berglandschap is niet enkel het gevolg van toevallige 

mechanistische processen zoals erosie, lava erupties, … 
o Het is een tijdloos en subliem idee dat de 

mechanistische processen coördineert 

 
 
 
 

o Er wordt door de chaostheorie een soort nieuw tijdperk ingeleid! Een tijdperk dat volgt 
op de Verlichting en waarin het universum weer zwanger is van zin. 
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HOOFDSTUK 10 – MATERIE EN GEEST 
Basisveronderstellingen van het mechanistisch-materialistisch wereldbeeld: 

è Het universum is een machinaal-mechanistisch gegeven dat volledig logisch 
begrepen kan worden 

o H9 bespreekt de relativiteit van deze stelling 
è Alles van de orde van het bewustzijn en het psychische is een gevolg van het 

materiële – matter over mind: de materie primeert op de geest 
o Dit bespreken we in H10 

 
Het hedendaagse publieke discours vertoont een dubbelheid als het over de psychische 
dimensie van het menszijn gaat. 

è Ene kant: we vinden psychisch welzijn van cruciaal belang  
o Stress heeft kwalijke gevolgen voor de gezondheid 
o Placebo-effecten spelen een grote rol in medische interventies 
o Het is min of meer gemeengoed geworden dat het belangrijk is om ‘over 

onze problemen te spreken’ 
o … 

è Andere kant: wereld is nog steeds stevig in de greep van het mechanistisch 
mens- en wereldbeeld (misschien zelfs steviger dan ooit) 
o Deze ideologie ziet alles van de orde van het bewustzijn en de psychische 

ervaring als een onbetekenend bijproduct van de biochemie van de 
hersenen 

§ De complete subjectieve ervaringswereld van de mens wordt herleid 
tot een gevolg van elementaire deeltjes in zijn hersenen, die volgens 
de wetmatigheden van de mechanica op elkaar inwerken 

o Deze benadering ziet elke psychologische/geestelijke/religieuze/spirituele 
benadering als een vorm van irrationaliteit 

o Elke therapeutische toepassing kun je zien als een tijdelijk lapmiddel 
§ Het kan getolereerd worden tot de echte, biologische behandeling 

ontdekt wordt die de biologische oorzaak aanpakt 
• VB.: depressie komt uit de hersenen, ooit zullen we dus de 

mechanische fout vinden die het veroorzaakt 
o Impliciet of expliciet gaat men in zo’n wereldbeeld uit van een hiërarchie 

van de wetenschappen 
§ Meest fundamentele niveau = fysica (mechanistische interacties 

tussen elementaire deeltjes beschrijven) 
• Anorganische chemie 

o Organische chemie 
§ Anatomie + fysiologie 

• Psychologie 
o Economie + politiek + sociologie 
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§ Zie p.215 
§ Alles is te herleiden tot fysica en chemie 

 
De wetenschap heeft bovenstaand wereldbeeld – hoe verspreid het ook is – achterhaald! 
è Kwantummechanica (= wetenschap van elementaire materiële deeltjes): bewustzijn 

volledig op het materiële niveau proberen verklaren houdt geen steek 
o Elementaire deeltjes worden tot op zekere hoogte zelf bepaald door het niveau 

van het bewustzijn! 
§ VB.: mentale act van het waarnemen tijdens experimenten 

• Zelfde deeltje kan, als twee mensen tegelijk observeren, op twee 
verschillende plaatsen zijn 
o = momentane lokalisatie 

• Volledige traject voorafgaand aan het moment van observatie wordt 
ook beïnvloed 
o Pas op het moment van de observatie wordt bepaald welk 

traject het deeltje in zijn verleden heeft afgelegd 
§ “De keuze [van een deeltje] om een bepaald pad te 

nemen moet in dit geval miljarden jaren geleden 
genomen zijn, toen de aarde en misschien zelfs de zon 
nog niet bestond, en toch zullen wij met onze 
waarnemingen in het laboratorium invloed uitoefenen op 
die keuze uit het verre verleden.” 

o Inzichten sterk in strijd met manier waarop we tijd, ruimte en materie ervaren 
en menen te kunnen begrijpen, menselijke geest krijgt er nauwelijks vat op 
§ Niels Bohr: “Anyone who is not shocked by quantum theory has not 

understood it.” 
o Eerder vooropgestelde hiërarchie van wetenschappen klopt dus niet 

§ De mens als psychisch wezen bepaalt ook het niveau van de materiële 
objecten 
• Dus op zijn minst wederzijdse beïnvloeding of circulaire causaliteit 

tussen bewustzijn en materie (zie p.218) 
• Grondleggers van de kwantummechanica gaan nog verder 

o Ze 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.” 

• Logisch-positivistische filosoof Bertrand Russel: “All our data, both in 
physics and psychology, are subject to psychological causal laws … 
In this respect psychology is nearer to what actually exists.” 

§ Mechanistisch wereldbeeld gefundeerd op idee van materiële deeltjes als 
solide, absolute, ‘objectieve’ gegevens, waaruit men al de rest kan 
afleiden Û wat kwantummechanica ons toont 
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o Hoe fijnmaziger we materie onderzoeken, hoe meer de act van het observeren 
zelf de waarnemingen beïnvloedt en hoe subjectiever de waarneming wordt 
§ Materie blijkt een subjectief fenomeen te zijn – volledig in lijn met het 

onzekerheidsprincipe van Heisenberg 
o Wat is materie eigenlijk? Niemand weet het! 

§ Volledig begrip van de materialiteit van de hersenen zal nooit leiden tot 
een volledig begrip van bewustzijn 
• Iedereen die de materiële basis van het bewustzijn onderzoekt, stoot 

op een bepaald moment op een absolute limiet 
o Achter dat punt begint het bewustzijn zelf de materie te 

bepalen 
§ Toont dat het psychisch leven een originele orde is 

• Niet te herleiden tot de fysische/ 
biochemische/chemische orde  

• Therapeutisch vlak: psychologische behandelingen 
kunnen wel degelijk ten volle oorzakelijke 
behandelingen zijn! 

 
Kwantummechanica is de meest fundamentele ontkrachting van de ontkrachting van de 
illusie van mechanistisch-materiële bepaaldheid van de psychische ervaring, maar niet de 
meest concrete ontkrachting. 
è Observaties die directer aantonen dat de psyché niet/moeilijk te reduceren valt tot een 

mechanistisch werkend hersenapparaat 
o VB.: mensen bij wie bijna alle hersenweefsel is afgestorven (+-5% over), maar die volledig 

normaal mentaal functioneren en bijv. hoger dan 130 scoren op een IQ-test 
§ Zie p.220 voor beeldvorming die dit aantoont 

è Observaties tot nu toe sluiten een biologische determinering van bewustzijn niet uit, maar 
tonen wel dat een dergelijke determinering – als die bestaat – uitermate complex van aard 
moet zijn en dat hersenen op zijn minst de eigenschap van zelf(re)organisatie bezitten 
o Zo’n reorganisatie, zoals bij de mensen met maar 5% hersenen over, vereist op zich al 

een bepaalde vorm van bewustzijn en intentie in het hersenweefsel 
§ Cirkelredenering: bewustzijn = effect van materiële werking van de hersenen EN 

materiële werking van de hersenen = (tot op zekere hoogte) effect van bewustzijn 
o Experimenten omtrent neuroplasticiteit 

§ Mentale oefening leidt zelfs op relatief korte termijn tot observeerbare 
veranderingen in de biochemie en architectuur van de hersenen 

• Toont dat causaal verband tussen bewustzijn en hersenen niet in 1 
richting gaat 

Observaties die op een directe manier tonen dat het psychische oorzaak kan zijn van het lichamelijke, 
eerder dan omgekeerd. 
è Hoe bepaalde emoties ons lichaam affecteren 
è Hoe ons haar op enkele uren tijd grijs kan worden door intense angst of verdriet 
è Laura Schultz redde haar kleinkind in 1977 op 63-jarige leeftijd onder een bus vandaan, door 

het voorwiel op te tillen met 1 hand en met het andere hand het kind weg te trekken 
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è Vreemde bevinding: mensen worden vaak niet overtuigd door zo’n directe evidentie, maar wel 
door ‘observaties van een wetenschapper’ al is dat meer ‘blind geloven’ 
o Daarom geven we hieronder wetenschappelijke bevindingen 

§ Psycho-neuro-immunologie: rol van stress en angst bij het verloop van virale infecties 
inschatten (opm.: ook relevant binnen coronacrisis) 
• Muizen hebben door experimenteel opgewekte stress 40% meer kans om te 

sterven aan virale infecties 
o Stress leidt tot een verlaging van de immunologie en dus hogere 

kwetsbaarheid voor virussen 
§ Door verandering in de concentraties witte bloedcellen en hormonen 

• Studie van Prior (2016): zelfde mechanismen zijn ook werkzaam bij mensen en 
hebben een aanzienlijke invloed op de sterftecijfers bij een variëteit aan ernstige 
lichamelijke aandoeningen 

• Coronacrisis: Nielsen et al. (2008) rapporteren dat stress vooral bij virale 
longaandoeningen tot een hogere sterftegraad leidt 
o Effect beduidend groter bij mannen dan vrouwen 

§ Verklaart waarom er meer mannelijke coronaslachtoffers zijn 
§ Dodelijkheid van angst aantonen in andere wetenschapsdomeinen 

• Antropologie: mensen in primitieve samenlevingen kunnen sterven als de 
sjamaan een vloek over hen uitspreekt 
o Zie beschrijving door Herbert Basedow over het typische verloop bij de 

Aboriginals in Australië: p.222 
§ Deze soort overlijdens werd veelvuldig geobserveerd en staat in de 

literatuur bekend als ‘psychogene dood’ 
§ Henry Ellenberger: het is belangrijk dat de hele gemeenschap gelooft in 

de autoriteit van de sjamaan! 
• Ook bij de westerse mens observeren we dergelijke zaken! 

o Prof. Faymonville, anesthesiste in het universitair ziekenhuis van Luik, voert 
al tientallen jaren operaties uit onder hypnose 
§ Patiënt rustig aanspreken, meenemen in een ontspannende mentale 

belevingswereld en doet dan subtiel een teken naar de chirurg dat die 
mag beginnen met de operatie 

o Medische praktijk: placebo-effect 
§ Deze term raakte in gebruik na merkwaardige observaties op de 

slagvelden van de Tweede Wereldoorlog 
• Morfine in veldhospitalen op en de soldaten dus gewoon een spuit 

saline geven voor een amputatie 
o Meeste soldaten bleken even goed verdoofd te zijn 

§ Sindsdien heel veel onderzoek dat aantoont wat voor grote effecten het 
placebo-effect wel niet heeft 

§ Auteurs zoals Arthur Shapiro en Bruce Wampold menen dat het 
placebo-effect vaak meer dan 80% van de effecten van geneeskundige 
ingrepen voor zijn rekening neemt 
• Sommige onderzoekers pleiten voor een quasi veralgemeend 

gebruik van placebo’s in plaats van echte medicamenten 
§ Andere onderzoekers komen op basis van statistisch onderzoek tot veel 

lagere inschattingen (bijv. slechts 10%) 
• Cijfermatig onderzoek is erg relatief! 
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§ Toont het enorme belang van de subjectieve appreciatie van de 
therapeutische interventie door de patiënt 
• Als iemand positief staat ten opzichte van de interventie, dan is dat 

op zich al een belangrijk deel van de genezing 
• Ook het omgekeerde geldt! 

o Negatief staan tegenover een behandeling, kan nefaste 
effecten hebben = nocebo-effect 
§ Er bestaat veel literatuur die suggereert dat verschillende 

aandoeningen hierdoor tot stand komen 
§ Psychogene dood is een extreem voorbeeld hiervan, maar 

toont wel dat de effecten extreem sterk kunnen zijn 
o Door de zware effecten zien we een ethische en een 

pragmatisch-intellectuele reden om behandelingen nooit te 
verplichten en om het zelfbeschikkingsrecht dus strikt te 
hanteren 

§ Mechanisme is steeds hetzelfde: een autoriteitsfiguur wekt een 
krachtige pos./neg. mentale voorstelling op bij het individu dat 
geadresseerd wordt 
• De voorstelling moet levendig en helder aanwezig zijn in de 

beleving en ze moet de aandacht van alle andere voorstellingen 
wegtrekken 
o Het lichaam ‘smelt’ zich bij wijze van spreken in die voorstelling 

en neemt er de vorm/toestand van aan 

 
De merkwaardige, verstrekkende invloed van mentale voorstellingen op het lichaam werd op een 
zeer overtuigende manier aangetoond door biologen 
è Harrison-Matthews: de eierstokken van vrouwelijke duiven rijpen niet als de duif nooit een 

beeld van een soortgenoot te zien krijgt (als ze in volledige isolatie opgroeit) 
o Vervolgexperiment: spiegel in de kooi hangen volstaat om de duif vruchtbaar te maken 

(weliswaar iets minder dan dat ze in aanwezigheid van een reële soortgenoot opgroeit) 
è Chauvin: bij sprinkhanen zijn er effecten op de organen, kleurpatronen en anatomie van de 

achterpoten indien ze opgroeien zonder soortgenoten 
è Veel varianten op dergelijke soort experimenten met zelfde besluit 

o De beslissende factor is het al dan niet aanwezig zijn van visuele voorstellingen in de 
belevingswereld van het dier in kwestie 

Belangrijk voor de coronacrisis: verschillende auteurs (VB.: Gustave Le Bon) hebben erop gewezen 
dat overtuigingen in een massa (= de groep individuen die zich met elkaar identificeren) dezelfde 
invloed hebben op het lichaam als hypnose 
è Als de maatschappij massaal in de greep is van angst en de ermee gepaard gaande 

voorstellingen van ziekte en dood, dan worden die voorstellingen op zich een oorzakelijke 
factor 
o Gebeurt ten dele doordat psychische ontreddering het biologisch ‘milieu’ waarin het virus 

terechtkomt, ingrijpend verandert en van zijn weerstand berooft 
§ Béchamps (bekrachtigd door Louis Pasteur): “De microbe is niets, het is het milieu dat 

telt” 
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Visuele voorstellingen hebben niet enkel een impact op het lichaam, maar ze zijn bovendien 
gegrepen in een nog belangrijker psychisch register: het register van de verhalen en ideologieën, het 
symbolisch register 
è De manier waarop narratieven mens en maatschappij in hun greep houden, is ronduit 

verbluffend en grotendeels miskend 
o H3-4: elk kind wordt vanaf de prilste leeftijd in talige processen gegrepen 

§ Je groeit op binnen een narratief, versterkt door je ouders, maar meestal ook gedeeld 
door de ruimere sociale groepen en uiteindelijk door een volledige maatschappij 

§ Het verhaal neemt in de kern steeds de vorm aan van een mythe die een symbolisch 
antwoord geeft op de onbeantwoordbare vragen 
• Reikt een bepaald perspectief op het leven aan, zegt wat wel en niet belangrijk is 

en bepaalt wat rust brengt en bang maakt 
• Etnografen zoals Marcel Mauss: het bepaalt bovendien ook nog wat je lekker zult 

vinden en wat je vies zult vinden, hoe je lichaam beweegt, welke basale reflexen je 
stelt bij pijn, … 
o Ons lichaam wordt volledig geabsorbeerd en gekoloniseerd door het mythische 

verhaal waarin we opgegroeid zijn 
§ Toont ook waarom een geneeskundige praktijk die vooral/enkel met 

woorden en verhalen werkt enorme effecten op het lichaam kan hebben 
• L’efficacité simbolique van de Belgisch-Franse Claude Lévi-Strauss : de 

greep van symbolische structuren op samenlevingen en mensen die er 
deel van uitmaken is enorm 
o Zowel mentale, als lichamelijk functioneren worden erdoor 

gestuurd! 
o VB.: bevallingsritueel van Braziliaanse sjamanen door een soort 

gezang over geesten (zie p.227-228) 
 
Mythe waarin de Verlichtingsmens is opgegroeid en wat hem een perspectief op het leven geeft, … 
è Verhaal van het mechanistisch universum, machine in gang gezet door de oerknal en mens als 

kleine machine gegrepen in de grote machine van het universum 
o Autoriteit in het verhaal bij ziekte en gezondheid: de medische expert 

§ Voert, net als de sjamanen, een ritueel uit dat het lichaam van de patiënt terug tot de 
orde roept 

§ Ook slechts een beperkt besef van de enorme impact die het symbolisch kader 
waarbinnen hij opereert, heeft op zijn interventies en gelooft hij al te vaak dat 
psychologie niets te maken heeft met de genezingen die hij ziet gebeuren in zijn 
praktijk 
• Enorme bijdrage van het placebo-effect 

o Toont hoe sterk de geneeskundige praktijk gebaseerd is op de impact van 
visuele voorstellingen 

o Toont hoe enorm de geneeskundige praktijk gebaseerd is op symbolische 
effecten 

 
(Westerse) mens heeft – ongeacht de sterke observeerbare invloed van het psychische op het 
lichamelijke – de gewoonte om al zijn aandacht op de materieel-biologische dimensie van het leven 
te richten en het psychologisch niveau als bijzaak te beschouwen. 
è Ontkenning van een belangrijke oorzakelijke factor leidt echter vaak tot een escalatie van het 

probleem 
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Goede nieuws van het verhaal: positieve voorstellingen hebben een grote invloed op het lichaam! 
è Prof twijfelt of we op vlak van hypnose en placebo veel mogen verwachten 

o Er zit in beide iets dat op ethisch vlak twijfelachtig is 
§ Placebo’s zijn een vorm van misleiding 
§ Hypnose onderwerpt de geest van de gehypnotiseerde aan de suggestie van de 

hypnotiseur 
è Van groter belang: de mensen die zich strikt aan ethische principes houden, blijken de meest 

verbazingwekkende fysieke veerkracht te hebben 
o Solzhenitsyn: The Gulag Archipelago 

§ Ontroerende verhaal van Grigory Ivanovich Grigoryev 
• Man die in naziconcentratiekampen en later in de goelags zat 
• Viel op door zijn legendarische eerlijkheid en nobelheid 

o Deed niets wat hij ethisch niet correct vond, ook al kreeg hij daar zware straffen 
voor, hij stal ook geen eten van andere gevangenen etc. 

o Hij hield zich over het algemeen strikt aan de ethische regels die hij de juiste 
achtte 

§ Zie p.230 voor tekst van Solzhenitsyn over de invloed van zijn geestelijke puurheid op 
zijn lichaam 

è Eén iets staat vast: het ruimer onderzoeken en benutten van de mogelijkheden die een meer 
psychologische benadering van de mens bieden, als alternatief voor de biologisch-
reductionistische benadering, is zonder twijfel één van de grote uitdagingen van de toekomst 
o Deze uitdaging moeten we aangaan voor duurzame oplossingen van huidige en 

toekomstige crissisen 
è Veel mensen vinden de wetenschappelijke observaties omtrent psychische causaliteit 

vreemd/ongeloofwaardig omdat we allemaal onderhevig zijn aan mechanistisch-
materialistische illusies 
o Wetenschap dwingt ons nochtans niet tot het zien van psychische ervaringen als passief 

onderworpen aan het materiële 
§ Zie uitspraken van Heisenberg, Bohr, Planck en Schrödringer die het omgekeerde 

beschrijven 
• Beter begrip van biologie en materie zal onbetwijfelbaar verlopen via het begrijpen 

van de structuur van ons psychisch leven 
o Structuur van psychische ervaringen in kaart brengen moet daarom een van de 

meest fundamentele taken van de wetenschap worden 
§ Wetmatigheden expliciteren, mogelijkheden voor maatschappij bestuderen, 

… 
§ Dus wetenschappelijk onderzoek van placebo-effect, … nodig want ze 

kunnen wel degelijk rationeel beschreven worden (zie bijv. Claude-Lévi 
Strauss met zijn wetenschappelijke en radicaal anti-mechanistische 
beschrijvingen) 
• We moeten naar een wetenschap die zich niet laat verblinden door de 

mechanistische ideologie 
o Wetenschap die de rationele analyse van de werkelijkheid 

maximaal doordrijft, tot absolute limiet van het rationeel kenbare, 
tot punt waar de ratio zichzelf achterhaalt 
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HOOFDSTUK 11 – WETENSCHAP EN 
WAARHEID 

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

experts die vanuit technische kennis de machine van de samenleving optimaal 
leren draaien 
o Individu wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan het collectief (= tandwiel in 

de maatschappij-machine) 
§ VB.: zie Betrand Russel in What science can mean for society 

è Ideaal van de technocratische maatschappij was inherent aan de 
Verlichtingstraditie, in het bijzonder aan de positivistische tak ervan 
o Positivistische denkers: Henri de Saint-Simon, Auguste Compte, … 

§ Fanatiek geloof in een humanistisch-technocratische maatschappij waarin 
wetenschappers en technocraten de plaats van pausen en priesters zouden 
innemen 
• Niet God, maar de menselijke Rede moet worden verheerlijkt 

o Weg naar een utopische maatschappij zonder oorlog of conflict, het 
Rijk der Vrijheid 

o Nazisme en stalinisme: historisch gezien de verst doorgedreven pogingen om 
de totalitaire ideologie in de praktijk te brengen 
§ Paradijs realiseren en daarvoor was alles gerechtvaardigd 

• Uitsluiting, stigmatisering en industriële uitroeiing horen daar ook bij 
§ De utopische nieuwe samenleving moest gecreëerd worden door het 

rücksichtloos toepassen van een ijzerharde logica (zie H7) 
è Kapitale fout om het fenomeen van het totalitarisme enkel in totalitaire regimes te 

herkennen 
o Er is een continu aanwezige, totalitaire grondstroom die bestaat uit een 

fanatiek streven om vanuit technisch-wetenschappelijke kennis het leven in 
verregaande mate te proberen sturen en controleren 
§ Technocratische gedachte heeft twee aspecten: 

• Ze trekt aan door een positief beeld van een artificieel paradijs, 
waarmee ze voorhoudt dat de mens van alle tegenspoed en lijden kan 
worden verlost 

• Ze dringt zich vaak op vanuit  angst, als een noodzaak om problemen 
op te lossen 
o Laatste decennia veel ‘objecten van angst’ die hieraan bijdragen: 

terrorisme, klimaatproblematiek, coronavirus, … 
§ VB.: terrorismedreiging maakt een surveillanceapparaat 

noodzakelijk en onze privacy wordt een onverantwoorde luxe 
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§ VB.: klimaat à We moeten overschakelen op elektrische 
wagens, vlees geprint in labo’s, een onlinesamenleving 

§ VB.: corona noodzaakt ons om onze natuurlijke immuniteit te 
vervangen door met mRNA-vaccins opgewekt artificiële 
immuniteit 

è Vierde industriële revolutie: transhumanistisch ideaal waarbij mens en technologie 
fysiek met elkaar zullen versmelten 
o Steeds meer als een onvermijdbare noodzaak gezien om de problemen van de 

toekomst de baas te kunnen 
§ Geen alternatief: “There is no alternative” 

• Wie niet meegaat in deze oplossing is naïef en onwetenschappelijk 
o Samenleving moet een internet of bodies worden 

§ Menselijk lichaam digitaal gemonitord, getrackt en getraced door een 
technocratische overheid 

 
Totalitarisme en technocratie profileren zich graag als het summum van ratio en 
wetenschappelijkheid 
è Technocratisch paradijs zal de bevolking gelukkig en gezond maken. Of toch de 

grootste kans daarop bieden… 
o Onderhuidse sensoren om biochemische veranderingen te registreren en 

rapporteren 
§ Ziektes kunnen per direct onderzocht en behandeld worden 
§ Dit efficiënt realiseren vraagt dat alles permanent monotoon moet baden in 

kunstmatig licht van monitoring en overheidscontrole 
o Negeren dat mensen intimiteit etc. nodig hebben 
o Wie er niet in meegaat heeft een gebrek aan burgerzin en vindt zichzelf 

belangrijker dan het collectief  
§ Je gezondheid is niet enkel jouw zaak want sommige ziektes zijn 

besmettelijk 
è MAAR: objectiverend biologisch-reductionistisch perspectief toont al heel lang dat 

te veel (overheids)controle schadelijk is voor onze gezondheid 
o VB.: virale infectie 

§ Controle ® stress ® verminderde lichamelijke weerstand bij infecties 
• H10: bijv. 80% meer mortaliteit bij virale infecties 

o Het is een recept voor falen, zelfs op puur lichamelijk vlak! 
o We kunnen het verloop van een virale infectie – en breder ook geluk en 

gezondheid - niet begrijpen op basis van de mechanistische processen die 
men ziet onder een microscoop 
§ De hele psychologische, sociologische en economische context speelt een 

rol! 
§ Om het te begrijpen  moet men mens en maatschappij in ogenschouw 

nemen en de principes van de natuur in acht nemen 
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• Twee grote vragen van het leven dringen zich op: 
o Wie zijn we als verlangende wezens? 

§ Hoe verhouden we ons tot andere mensen, ons lichaam, genot, 
de natuur en de dood? 

§ Wat is onze plaats in de natuur? 
o NOOIT een definitief antwoord op deze vragen 

§ Antwoorden moeten in elke nieuwe situatie opnieuw door de 
mens geformuleerd worden en kunnen nooit definitief rationeel 
bepaald worden (zie H9) 

o Hegel: ‘Das Wahre ist das Ganze‘ 
§ Wetenschap in de 20e eeuw toont ons dat het kleine en grote met elkaar 

zijn verbonden, dat alles deel uitmaakt van een overkoepelend, complex en 
dynamisch systeem 

o Het eindpunt van de wetenschap is geen perfect rationeel begrip en controle 
over de werkelijkheid 
§ Het is veeleer het definitief aanvaarden dat er grenzen zijn aan de 

menselijke ratio en dat het weten niet de mens toebehoort, maar in het 
ruimere systeem moet worden gesitueerd waar de mens deel van uitmaakt 

 
Interessant spanningsveld: 1) ontwikkeling van de wetenschap = gestage groei van 
rationale kennis OF 2) verloop wetenschap = proces dat naar een a-rationele kern in de 
dingen voert, naar iets dat zich onttrekt aan het menselijke verstand 
è 1) Van steeds meer fenomenen wordt duidelijk welke wetmatigheden ze volgen 
è 2) Het gaat hier niet om een verwaarloosbaar klein aspect van de zaak, het is de 

essentie van het leven (zie H3) 
o Op dat niveau kunnen we begrijpen dat, naarmate de rationalisering van de 

wereld zich verder doorzet, de mens ook steeds meer het gevoel heeft dat de 
essentie van het leven hem ontglipt en dat hij steeds meer met ervaringen van 
zinloosheid, angst, psychisch onbehagen en frustratie geconfronteerd wordt 
(zie H4-5) 

o Het valt te verwachten dat de reeks crissisen, inconsistenties in de 
mechanistische ideologie en het falen van de erbij aansluitende, 
pseudorationele remedies steeds duidelijker zichtbaar zal maken 
§ Bepaalde groep mensen zal steeds helderder zien wat de grondleggers van 

de wetenschap ook zagen: 
• Het wezen van de dingen is niet rationeel kenbaar en de werkelijkheid 

kan niet worden gereduceerd tot mechanistische schema’s 
• Dan kunnen we de essentie van het leven gaan zoeken waar ze 

echt te vinden valt 
o In datgene wat altijd maar weer aan rationalisering en 

mechanisering ontsnapt 
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§ (In datgene wat uit een gesprek verdwijnt als je het digitaliseert, 
in het verschil tussen echte en artificiële baarmoeder/ elektische 
verwaring en houtkachel/…) 

 
Tocht van de wetenschap eindigt niet in superieur weten, maar wel in een soort 
socratische bescheidenheid 
è Mens wéét dat elke rationele kennis relatief is en vreemd blijft aan de essentie van 

het object dat hij probeert te begrijpen 
è Aan het einde van het traject wacht een ontmoeting met iets dat niet met logica en 

ratio te vatten is 
o Grote geesten van de wetenschap getuigen hiervan! 

§ Einstein: ongrijpbare mysterie dat hij overal in het universum aantrof en de 
wonderbaarlijke structuur van de realiteit 

§ Niels Bohr: poëzie heeft meer greep op het Reële dan logica 
§ Max Planck: alle materie is gefundeerd in een bewuste en intelligente 

Geest die het lot van de wereld en elke mens in zijn almachtige hand houdt 
(zie tekst p.238) 

§ Grondleggers van de wetenschap laten het rationalistisch wereldbeeld 
achterwege en kiezen voor een mystieke wereldvisie die gegrond was in 
het feit dat ze in hun onderzoeksobjecten geconfronteerd werden met een 
onophefbaar mysterie 
• Dit is geen minimalisering van het belang van ratio en logica! MAAR 

betekent wel dat ratio niet de eindbestemming van de mens is, we 
moeten de ratio overstijgen 

 
Grote wetenschappers hebben het logisch-feitelijke discours van de wetenschap achter 
zich gelaten en op een verlichte manier teruggegrepen naar het soort discours dat door 
de Verlichting in eerste instantie als secundair werd beschouwd 
è Een poëtisch en mystiek discours, dat getuigt van een origineel respect en een 

oprecht ontzag voor het onnoembare, wat zich aan menselijk verstand onttrekt 
è We zien iets belangwekkend: het traject dat wetenschap aflegde is structureel 

hetzelfde als het traject dat elk mensenkind aflegt tijdens de subjectwording 
o Ontwikkelingspsychologische redeneerlijn uit H5 

§ Kinderen starten het leven in een symbiotische resonantie met het 
moederwezen, die gerealiseerd wordt via de vroege (lichaams)taal 

§ Spiegelstadium: kind probeert hardnekkig op een logische manier te 
bepalen welk woord er naar welk object verwijst 
• Ultieme object waar ze greep op willen krijgen = verlangen van de 

Ander 
o De gedrevenheid om dit te vatten komt voort uit de drang om dit 

object van verlangen van de Ander te worden 
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§ Uitzicht op narcistisch genot, maar ook onderdompeling in 
afhankelijkheid en angst 

• Fixatie op betekenis van woorden begrijpen zorgt voor verlies van het 
vermogen om symbiose teweeg te brengen 
o Woorden verliezen hun resonerend vermogen en klanken brengen 

geen connectie meer teweeg zoals de eerste levensmaanden 
§ We zien een samenhang tussen een aantal elementen: fanatiek 

streven naar logisch-rationeel begrip, narcisme, afhankelijkheid, 
angst en sociaal isolement 

§ 3,5 jaar: tweede enorme revolutie in de subjectieve ervaring van het kind 
• Ze beseffen dat woorden geen definitieve betekenis hebben 

o Menselijke taal wordt getekend door een onophefbaar tekort en er 
kan nooit definitieve zekerheid zijn 

• Narcistische verlangen wankelt en kind wordt geconfronteerd met de 
oerangst in het narcistisch universum: achtergelaten worden als 
afvalobject dat niet voldoet aan de eisen van de Ander 
o Twee mogelijke paden vanaf hier: 

§ Kind deinst terug voor de angst en probeert de onzekerheid 
ongedaan te maken door zich nog hardnekkiger aan narcisme 
en (pseudo)rationaliteit vast te klampen 
• Onvermijdelijk verglijden in een steeds meer geïsoleerde 

existentie en steeds meer angst en onbehagen 
§ Kind herkent in de onzekerheid de ruimte om op een creatieve 

manier invulling te geven aan het leven en eigenheid te 
realiseren 
• Ruimte om zichzelf te mogen zijn en een eigen 

persoonlijkheid te realiseren 
• Streefdoel: graag gezien worden in de eigenheid als mens, 

in zijn eigen, singuliere manier waarop het keuzes maakt 
en zich als mens verhoudt tot andere mensen 

• Steeds gevoeliger worden voor niet-feitelijk en niet-logisch 
taalgebruik, taalgebruik dat getuigt van eigenheid en 
creativiteit 
o Resonerende functie van taal en vereniging met de 

Ander hierin terugvinden 
o Spreken verandert op dat punt van een vehikel voor 

kennisoverdracht in een (subjectieve) waarheid 
• Overgang van narcistische positie ‘his majesty the baby’ 

naar een mens onder de mensen 
o In deze beweging emancipeert het kind zich 
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§ Niet meer voor alles afhankelijk van ouders, besef 
krijgen van de brede principes die de menselijke 
verhoudingen regelen en waar het zelf tot op 
bepaalde hoogte invulling aan moet geven 

§ Samenhang tussen een aantal elementen: 
vermogen om onzekerheid te verdragen, 
gevoeligheid voor resonerende taal, 
menselijkheid, eigenheid, soevereintiteit, 
connectie met het Andere 

• Deze revolutie voltrekt zich bij ieder kind in verschillende mate en is 
nooit definitief 
o Hele leven pogen om ruimte voor zichzelf te vinden in verhouding 

met Anderen 
§ Sommigen streven hier sterker naar dan anderen, maar 

niemand ontsnapt aan deze existentiële opdracht in het leven 
o Hoe vollediger we het doorlopen, hoe meer energie en creativiteit 

ons ten beurt valt 
o Enorme invloed van het psychische op het lichaam die we in het 

vorige hoofdstuk besproken hebben 
§ Toont dat de mogelijkheden buitengewoon zijn 
§ Op dit spoor ligt de toekomst van de mensheid, niet op het 

mechanistisch-transhumanistische spoor 
 
Wetenschap én de op haar gebaseerde Verlcihtingsmaatschappij staan voor dezelfde 
tweesprong als elk kind bij de confrontatie met de fundamentele onzekerheid van zijn 
bestaan en van zijn positie in de verhoudingen met de Ander 
è Terugdeinzen voor de angst en de onzekerheid miskennen 

o Oplossing zoeken in nog meer (pseudo)wetenschappelijke ideologie, 
schijnrationaltiteit, schijnzekerheid en technologische controle 
§ Resultaat: nog meer angst, depressie en (sociaal) isolement 

• NOG hardnekkiger het oncontroleerbare proberen controleren, met 
nog meer ontreddering tot gevolg 
o Logisch eindpunt: massavorming en totalitarisme 

§ Radicale destructie van alle menselijke creativiteit, eigenheid en 
diversiteit én elke vorm van sociale band (behalve individu-
collectief) 

§ NU: we zijn op weg naar deze limiet 
• Hele werelddorp in zelfde proces van massavorming 

gegrepen en ver-technologisering en -mechanisering zo ver 
doorgedrongen dat haar controle tot in de provésfeer reikt 

• Eindpunt van de cyclus: een heersende ideologie wordt tot 
haar uiterste consequentie gedreven 
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o Ze richt zich nog één keer in haar volle macht op, 
waarmee ze ook haar onmacht toont 

è Narcistische angst trotseren en de onzekerheid aanvaarden 
o Angst trotseren en onzekerheid als inherent aan de menselijke conditie 

erkennen en zien als een noodzakelijke voorwaarde voor creativiteit, eigenheid 
en menselijke band 

o Maatschappij wordt een ruimte waarbinnen verbondenheid en individuele 
verschillen elkaar wederzijds versterken 
§ Û Totalitaire systeem: collectief gaat radicaal ten koste van het individu en 

alle diversiteit verdwijnt en vervangen wordt door een monotone 
staatsidentiteit 

o Grote Wetenschap ging ons voor op dit spoor 
§ Rede tot haar absolute limiet gevolgd en dan een opening gemaakt naar en 

uitzicht gegeven op een nieuwe vorm van kennen, een nieuwe vorm van 
verbinden met het Andere en op een menselijke existentie volgens andere 
principes 

§ Hoe? ® Op structureel dezelfde manier als een kind 
• Vertrekken van geloof dat het object dat bestudeerd wordt volledig 

logisch begrepen kan worden 
o Feiten zijn logisch 

• Hoe verder de logische analyse van het onderzochte fenomeen 
doorgedreven wordt, hoe helderder er zich een kern aftekent die 
intrinsiek onlogisch is en onbereikbaar is voor het menselijke verstand 
o Op dat moment opent zich een besef van de relativiteit van elke 

logica en een gevoeligheid voor taalvormen die niet zozeer naar 
logisch begrip streven, maar die tot een directer aanvoelen, tot 
resonantie met het object leiden (poëzie, mystiek, …)  

 
Begin boek: opkomst van het mechanistisch mens- en wereldbeeld betekende een 
revolutie op het niveau van het kennen van de wereld 
è Religieus beeld: kennis aan mens gegeven door God 
è Mechanistisch beeld: bron van kennis in mens zelf 

o Einde van de tocht: wetenschap besluit weer dat het weten buiten de mens ligt 
§ Ultieme weten bevindt zich buiten de mens, het trilt in de dingen en de 

mens ontvangt het door als een snaar mee te trillen op de frequentie van de 
dingen 
• Hoe meer de mens zijn vooroordelen en overtuigingen opzij kan 

zetten, hoe zuiverder hij kan meetrillen met de dingen en nieuw weten 
kan ontvangen 
o Mogelijke interpretatie van de stelling van Renée Thom 
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§ Grote wetenschappers beschikken niet zozeer over een enorme 
denkcapaciteit, maar wel over buitengewoon vermogen om zich 
in te leven in de dingen die ze bestuderen (zie H1) 

o Wetenschap is een van de wegen die tot dit aanvoelen leidt 
§ Leren van een ambacht leidt daar ook naartoe 

• Vertrekken van logisch coherent weten over het object dat 
moet worden vervaardigd en over de ambachtelijke 
procedure om dat te doen 

• Kennis praktisch leren toepassen geeft een voeling met het 
gereedschap en de materialen die elke logische kennis 
overstijgt 
o Dat maakt de essentie van een ambachtsman uit, je 

kan geen vakman worden door enkel theoretische 
kennis te verzamelen! 

§ Leren van een kunst leidt daar ook naartoe 
• Eerst logisch coherente regels leren en na eindeloos 

oefenen ontstaat een soort aanvoelen dat alle regels 
overstijgt 
o De regels worden zelfs een ballast die men overboord 

moet gooien 
o Japans spreekwoord: men moet de regels van de 

kunst lang genoeg beschremen om ze uiteindelijk te 
breken 
§ MAAR technieken achterwege is moeilijker dan 

het leren ervan, hoewel het cruciaal is 
§ Grootmeester van krijgskunst: wapens hebben 

een eigen wil en je mag hen niet tot slaaf maken! 
(zie p.245) 

§ Vermogen om aan te voelen speelt ook in de verhouding tot het 
eigen lichaam 
• Ons lichaam is in wezen vreemd aan onszelf, reageert op 

allerlei soorten prikkels en doet dat autonoom 
o We kunnen het doorheen ons leven leren aanvoelen 

door bijv. bepaalde bewegingskunsten, meditatie, 
effecten van factoren te observeren, 
psychoanalytische kuur waar we lichamelijke 
ervaringen onder woorden leren brengen, … 

• Wie naar zijn lichaam luister en zijn taal leert begrijpen, 
heeft de sleutel tot gezondheid in handen 
o Voeling met eigen lichaam is belangrijker dan elk 

medicijn en ook dan ‘objectieve’ rationele kennis 
omtrent bijv. gezonde voeding 
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§ Op dezelfde manier moeten we onszelf als psychisch wezen 
leren kennen, als een knooppunt van subjectieve ervaringen, 
gedachten, gevoelens, in het bijzonder zoals deze opwellen in 
de verhoudingen met anderen 
• Kern van onze existentie als mens = vermogen om eigen 

ervaringen aan te voelen en uit te spreken ten aanzien van 
een Ander 

• H3: we bestaan als mens op het moment dat we via een 
vol spreken iets van onze eigenheid aan een ander kunnen 
geven 
o Via het goede spreken realiseren we een echt contact 

met de anderen en de wereld rondom ons 
§ Ook zo dat we ons als mens, en ruimer als 

cultuur en maatschappij, anders kunnen 
verhouden tot de dood * 

è * Mechanistisch en biologisch-reductionistisch mensbeeld: lijden, aftakeling en dood 
kunnen niet anders dan zinloos zijn. Het heeft ons als mens niets te zeggen/leren 
o Grootste probleem met het Grote Mechanistische Verhaal: de dood heeft geen 

aanvaarde rol gekregen in het ondermaanse terwijl hij er de ultieme meester 
van is 
§ Verbannen uit zijn verhaal maakt hij ons bang en zorgt hij voor 

krampachtige reacties op elke bedreiging – terrorisme, corona, … – die 
uiteindelijk schadelijker zijn dan het probleem op zich 

è Niet zozeer het geloof in een nieuw verhaal dat onze cultuur de dood een nieuwe 
plaats kan geven, maar wel door het cultiveren van de kunst van het goede spreken 
en het realiseren van het contact met het object 
o Verbondenheid met de Ander en de wereld, het resoneren met het ruimere 

geheel, heft de benauwde begrensdheid van het Ego op 
§ Letterlijk: verbinden met dingen die buiten ons liggen = overstijging van 

eigen grenzen, verruiming van eigen ervaringswereld naar een existentie 
die zich in tijd en ruimte eindeloos uitstrekt 

o Resonantie met het grotere zorgt dat men participeert in de tijdloosheid van het 
universum 

 
In de kern van de dingen zit iets dat zich nooit definitief in de categorieën van de logica 
laat vatten en daarom elke keer opnieuw verwoord moet worden. 
è Elke poging om het woord te vatten is tijdelijk 
è Elke nieuwe ontmoeting zorgt voor nieuwe woorden, die rechtstreeks geboren 

worden uit het contact met het object 
o Max Jacob: “Het ware is altijd nieuw” 

§ De ontmoeting met het object produceert waarheid 
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• Een zich altijd maar vernieuwend spreken waarvan het kernkenmerk 
niet zozeer is dat het logisch correct is, maar wel dat het fris en 
oprecht resoneert met datgene waarover het gaat 

o Poëzie kan een veel hoger waarheidsgehalte hebben dan een strikt uit 
syllogismen opgebouwd discours 

o ‘Waarheid’ = oneigentijds concept 
§ De moed tot waarheid, Michel Foucault: onderscheid tussen retoriek en 

waarheid 
• Retoriek: in een ander denkbeelden proberen opwekken die hij zelf 

niet deelt Û Waarheidsspreken: idee of ervaring die in zichzelf leeft via 
spreken overbrengen op de Ander 

o Publieke ruimte laatste eeuwen, vooral decennia, vooral gevuld met retoriek 
§ Politici maken hun beloftes niet waar, wetenschappers in de coronacrisis 

houden hun beloftes ook niet, … 
§ Werkelijke kanteling en revolutie die zich moet realiseren in de 

maatschappij = kanteling van retoriek naar waarheid als sturend principe 
o Foucault: 4 vormen van waarheidsspreken 

§ Profetie: voorspellend vermogen dat niet voortkomt uit logisch begrip, maar 
– zoals Henri poincaré dacht – uit het aanvoelen van het verhaal dat de 
werkelijkheid in zijn greep heeft 

§ Wijsheid: vermogen om de stilte te bewaren en de Ander zo zijn eigen 
woorden te laten horen 

§ Techné: vermogen om technisch correct te spreken, dat wil zeggen, een 
logisch-feitelijk discours te produceren dat adequaat de structuur van het 
object vat wanneer het refereert 

§ Parrhesia (= het vrijmoedige spreken): moed om die woorden te laten 
klinken in de publieke ruimte dien het schijndiscours van de maatschappij 
doorbreken 
 

§ Allemaal te maken met het vermogen om met een object te resoneren en 
die resonantie in 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 die nodig is om de tendens tot 
totalitarisme, eigen aan de Verlichtingstraditie, te boven te komen 

 
Is het niet gevaarlijk om rationaliteit als ideaal op te geven? 
è Denkoefening: elke dag sterven 35000 kinderen door honger 

o Waarom brengt dit de massa niet in beroering en een virus wel? Waarom 
redden we die kinderen niet tegen een veel lagere kostprijs dan de mensen die 
door het coronavirus bedreigd worden? Het redden van die kinderen is 
bovendien zonder verlies van vrijheid en zonder gevaar van experimentele 
medische ingrepen. 
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o De ongemakkelijke waarheid is dat niemand in paniek slaat over een 
creperend kind aan de andere kant van de wereld  

è Rationaliteit en humanisme van de Verlichting zijn in veel opzichten maskers 
o Als we ze weghalen zien we de irrationaliteit en de oeroude menselijke 

ondeugden terug 
o Rationeel wereldbeeld belet ons om de irrationaliteit te erkennen waardoor ze 

groteske proporties aanneemt 
è De mens daarentegen die de limieten van zijn verstand kent, wordt gewoonlijk 

minder verwaand en menselijker, meer in staat om het andere anders te laten zijn 
o Als zijn verstand stopt met schreeuwen hoort hij dat de dingen des levens hun 

eigen verhaal murmelen 
§ Hij beseft dat hij recht heeft op zijn eigen verhaal 
§ Voorwaarde voor mentale vrijheid = de wetenschap dat geen enkele logica 

absoluut is 
• Gat in de logica opent een ruimte voor een eigen stijl en voor de drang 

tot creatie 
o Goethe: “Al scheppend werd ik gezond” 

• Remedie die zorgt dat we het recht op vrije meningsuiting en het 
zelfbeschikkingsrecht kunnen huldigen zonder ons door elkaar 
bedreigd te voelen 
o Draagt in zich het vermogen om angst, onbehagen, frustratie en 

agressie te milderen, zonder dat een vijand nodig is 
§ We moeten onszelf niet meer verliezen in de massa om zin en 

verbondenheid te ervaren 
• Hier wijkt totalitarisme voor het leven 

 
ENKELE VOORBEELD EXAMENVRAGEN (2-3 open vragen op examen) 

- Beschrijf de 4 condities die kunnen leiden tot massavorming en geef je mening hierover. 
- Leg uit: wat is het psychologische effect van het digitaliseren van gesprekken? 
- Lorenz toonde met zijn waterrad aan dat er iets bestaat als deterministische 

onvoorspelbaarheid. Leg dit uit. 
- Gebruik van cijfers: welke problemen? 
- Complotdenken en ideologie: verschil? 

 
- Prof gaat ook nog vragen online zetten 
- (Blijf bij het formuleren van je antwoord wel verstandig en beleefd) 
- (Meningsvragen beoordelen à hij weet het nog niet maar hij vindt de kwaliteit ervan wel 

zeer belangrijk!) 
- Lengte antwoorden max 1 pagina! 

o Prof gaat er vanuit dat we zullen slagen als boek beetje geleerd 
 


