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INLEIDING 

Hannah Arendt: dystopische toekomstbeeld à na de val van het nazisme en stalinisme zou er een nieuw soort 
totalitarisme oprijzen, geleid door droge bureaucraten en technocraten  

 

Verschil tussen dicatuur en totalitaire staat: psychologisch  

• dictaturen zijn gebaseerd op de vrees die het agressieve potentieel van het dictatoriale regime 
inboezemt bij de bevolking 

• totalitaire staat is gegrond in massavorming  

à alleen grondige analyse van massavorming laat toe om kenmerken getotalitariseerde bevolking te begrijpen  

• de radicale bereidheid van individuen om hun persoonlijke belangen op te offeren uit solidariteit met 
het collectief  

• de intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen  
• de vatbaarheid voor absurde (pseudowetenschappelijke) indoctrinatie en propaganda  

 

Massavorming = vorm van groepshypnose die individuen van elk vermogen tot kritische afstandname en 
ethisch besef berooft à sluipend karakter  

 

Replicatiecrisis in 2005:  

• slordighede, fouten, geforceerde besluitvorming, fraude  
• tot 85% komt tot radicaal verkeerde besluiten  
• de meeste onderzoekers verkeren daarbij in de overtuiging dat ze min of meer correct handelen  

 

Hannah Arendt: de grondstroom van totalitarisme is het blinde geloof in een soort statistisch-cijfermatig 
onderbouwde ‘wetenschappelijke fictie’ die een ‘radicale minachting voor de feiten’ vertoont à ideale subject 
voor totalitair regime = iemand voor wie het onderscheid tussen feit en fictie en het onderscheid tussen waar 
en vals niet meer bestaat  

 

Fundamenteler probleem: er schort iets aan ons wetenschappelijk wereldbeeld à toekomstbeeld wordt meer 
en meer getekend door pessimisme en perspectiefloosheid à het Grote Verhaal van de Verlichting leidt niet 
langer tot het optimisme en positivisme van weleer  

 

Alle maatschappelijke stressindicatoren stijgen exponentieel à systeemtheorie: het systeem stevent op een 
kantelpunt af, het gaat zich reorganiseren en een nieuw evenwicht zoeken  
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Telkens er een nieuw object van angst oprijst in de maatschappij, is er binnen ons huidige denken maar één 
antwoord en één verweer: meer controle  

 

Controledwang leidt tot angst en angst tot controledwang à huidige angst en psychisch onbehagen als 
probleem op zich beschouwen  

 

Oorzaak angst: op het niveau van (het falen van) het Grote Verhaal van onze maatschappij = het verhaal van de 
mechanistische wetenschap 

• de mens gereduceerd wordt tot een biologisch ‘organisme’  
• miskent de psychologische, symbolische en ethische dimensie van het menselijk wezen  
• mens resoneert niet langer met de wereld rondom hem à verandert menselijke wezen in 

geatomiseerd subject (= elementaire bestanddeel totalitaire staat volgens Hannah Arendt)  

 

Totalitarisme is geen historische toevalligheid: logische gevolgs van het mechanistisch denken en het ermee 
verbonden waanachtige geloof in de almacht van het menselijke verstand à hét symptoom bij uitstek van de 
Verlichtingstraditie  

 

Nu: het moment waarop een oude ideologie zich nog een laatste keer in haar volle macht opricht alvorens ze 
definitief ten onder gaat  

 

Elke behandeling van maatschappelijk probleem die vanuit oude ideologie vertrekt, zal probleem alleen maar 
erger maken: men kan een probleem niet oplossen met hetzelfde soort denken dat het veroorzaakt heeft  
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WETENSCHAP EN HAAR 
PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN  
WETENSCHAP EN IDEOLOGIE  

Galileo Galilei: de slingerbeweging duurt altijd exact even lang à ontdekking symboliseert de essentie van de 
culturele en maatschappelijke omwenteling die zich in de eeuwen daarna zou afspelen (vertrouwen groeide 
dat de mens zélf tot kennis kon komen à methode der wetenschappen volgen)  

 

Godsdienstige discours:  

• systeem van dogma’s afgeleid uit religieuze teksten  
• kennis en weten buiten zichzelf à iets dat door God aan de mens geleverd wordt 
• blik naar binnen gericht: mens als wezen met lusten en driften  
• als de mens leed, dan kwam dat omdat iets aan hem mankeerde als moreel en ethisch wezen  
• niet de wereld moest in vraag gesteld worden, maar de mens zelf  

 

Opkomst van de wetenschappen: mens geloofde dat hij met de kracht van het verstand de wereld kon 
aanpassen en zelf kon blijven wie hij is  

• eigen denkvermogen à nieuwe, rationale samenleving  
• duisternis verdrijven met het licht van de rede  

 

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

 

Copernicus en Newton: toonden dat bepaalde aspecten van de werkelijkheid zich onwaarschijnlijk raaken 
precies in mathematische en mechanistische formules lieten vatten à het boek van het universum is 
geschreven in de taal van de wiskunde  

 

Denkers van toen: unieke menselijk-ethische positie à moed om de vooroordelen en dogma’s van hun tijd aan 
de kant te zetten  

 

Michel Foucault: waarheidsspreken = vorm van spreken die een (maatschappelijke) consenus doorbreekt à 
gevaarlijk, maar ook noodzakelijk  
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Max Jacob: “de waarheid is altijd nieuw” à hoe vruchtbaar een maatschappelijke consensus op een bepaald 
moment ook moge zijn, als hij niet bijtijds doorbroken wordt, verwordt hij tot dode letter, versmachtende 
schijn en hypocrisie  

 

Wetenschap is in essentie openheid van geest: oorspronkelijke wetenschappelijke praktijk  

• opschorting van alle vooroordelen ten aanzien van wat men observeerde  
• openstaan voor de grootst mogelijke diversiteit aan ideeën en gedachten, veronderstellingen en 

hypothesen  
• onzekerheid is een deugd  
• feiten zelf aan het woord laten  
• feiten herboren in het woord  
• bevrijding van de mens uit zijn opgelegde onmondigheid  

 

Belang dat Voltaire toekende aan vrije meningsuiting: “ik ben het grondig oneens met wat je zegt, maar ik zou 
mijn leven geven voor je recht om het te zeggen”  

 

Wetenschappelijke methode: flexibel aangepast aan elk domein en aan elk onderzoeksobject en ze realiseerde 
overal het sublieme  

 

De openheid van geest leverde sublieme inzichten op:  

• de observatie van een materiaal object verandert dat object zelf (Schrödinger)  
• onzekerheidsprincipe: zelfs puur materiële ‘feiten’ zijn niet eenduidig bepaalbaar (Heisenberg)  
• kern van de dingen is ultiem niet in logica te vatten  
• men kan enkel met poëzie iets wezenlijks zeggen over het in logisch opzicht absurde gedrag van 

elementaire deeltjes (Bohr)  
• idee van voorspelbaarheid van de wereld en dingen (Laplace) ongeldig verklaard (Lorenz)  
• beeld van universum als een dood en ongericht mechanisch proces wetenschappelijk onhoudbaar à 

chaostheorie = materie organiseert zich voortdurend in vormen op een manier die geenszins in 
mechanistische termen kan worden verklaard  

 

Newton: de wetten van de mechanica zijn maar op een heel beperkt deel van de werkelijkheid van toepassing  

 

Thom: “Dat deel van de realiteit dat goed kan worden beschreven met wetten die becijferd kunnen worden, is 
extreem beperkt. Alle grote theoretische vooruitgang is volgens mij voortgekomen uit de capaciteit van 
onderzoekers om ‘in de huid van de dingen te kruipen’, om zich in te leven in alle entiteiten in de externe 
wereld. Het is dit soort identificatie dat een objectief fenomeen transformeert in een concreet gedachte-
experiment.” 
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In de werkelijkheid: wetenschap gerealiseerd door een vermogen tot empathie  

• stoot daarbij op een kern die zich aan elk logisch discours onttrekt  
• contact met kern resulteert niet zelden in de seminale religieuze ervaring (= de religieuze ervaring die 

voorafgaat aan en niet bezoedeld wordt door enige vorm van godsdienstige institutionalisering)  

 

Planck: wetenschap arriveert uiteindelijk waar religie ooit vertrok, in een persoonlijk contact met het 
Onnoembare  

 

Wetenschap had zich ontworsteld aan alle dogma’s van het religieuze discours, maar herontdekte aan het 
einde van de reis de mystieke en religieuze teksten en gaf ze hun frisse, oorspronkelijke statuut terug à 
symbolische, metaforische teksten voor datgene wat zich eeuwig aan het menselijke verstand onttrekt  

 

Ultieme prestatie wetenschap: ze doet uiteindelijk troonafstand à niet de menselijke ratio is de kern van de 
zaak, maar wel  

• de mens als een wezen dat ethische en morele keuzes maakt  
• de mens in zijn verhouding tot zijn medemens  
• de mens in zijn verhouding tot het onnoembare dat in de kern van de dingen tot hem spreekt  

 

Aan de boom van de wetenschap: tak in de andere richting à van openheid van geest naar overtuiging: 
ideologie  

• vooral de mechanistisch-materialistische tak = harde wetenschappen à eenvoudig in haar 
basisprincipes (de wetten van de mechanica), concreet in haar object (de tastbare, zichtbare wereld) 
en ontzagwekkend in haar praktische toepasselijkheid  

• mens had de fase van het geloven achter zich gelaten en ging succesvol voort op wat hij wist  

 

Mechanistisch denken vanaf de Verlichting progressief het enige nog resterende Grote Verhaal in de westerse 
cultuur: oerknal die uitdijend heelal in werking zet en die via een enorme reeks mechanische effecten een zich 
qua complexiteit opbouwende reeks fenomenen genereert à eerst waterstof, dan helium en vervolgens alle 
andere chemische elementen via afwisselende processen van fusie en explosie à elementen klonteren aan 
elkaar en vormen sterren en planeten, met op één water (aarde) à ontstaan aminozuren à van eenvoudigste 
levensvormen naar meer complexe, in banen geleid door natuurlijke selectie à mens  

 

Binnen dergelijk mensbeeld: volledige register van menselijke subjectiviteit wordt onbetekenend bijproduct 
van mechanistische processen = credo van het mechanistisch materialisme à men mag wel nog twijfelen, 
maar enkel aan de juiste dingen  
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Wetenschap onderging transformatie die elk discours ondergaat als het dominant wordt: oorspronkelijk een 
discours waarmee een minderheid een meerderheid trotseerde, nu zelf het discours van de meerderheid à 
wetenschap werd geschikt voor doelen die tegengesteld zijn aan zijn oorspronkelijke doelen  

 

Kernboodschap: het wetenschappelijke discours, net zoals elk dominant discours, wordt het geprivilegieerde 
instrument van opportunisme, leugen, bedrog, manipulatie en macht  

 

De replicatiecrisis:  

• regelrechte vormen van fraude + mildere vormen van twijfelachtige onderzoekspraktijken  
• in 2009: 72% van onderzoekers was bereid om op een of andere manier hun onderzoeksresultaten te 

verdraaien  
• veel reken- en andere fouten  
• gebrek aan repliceerbaarheid à resultaten van wetenschappelijke experimenten bleken niet stabiel  

o in economisch onderzoek: mislukte replicatie in 50% van de gevallen  
o in kankeronderzoek: mislukte replicatie in 60% van de gevallen  
o in biomedisch onderzoek: mislukte replicatie in 85% van de gevallen  

• in 2021: 50% academici gaf anoniem toe dat ze hun bevindingen soms tendentieus voorstellen  
• fundamentele epistemologische crisis: onze invulling van objectiviteit is verkeerd à te grote focus op 

cijfermateriaal  
o meetbaarheid fenomenen speelt rol in grote fouten  
o in psychologie en geneeskunde dramatische toestand à onderzoek naar complexe en 

dynamische fenomenen die maar zeer beperkt meetbaar zijn  
o cross-method agreement is problematisch: als meetmethoden min of meer accuraat zijn, 

zouden resultaten ongeveer identiek moeten zijn à in de psychologie slecht relaties van 
maximaal .45  

 

Goethe: “het meten van een ding is een grove handeling die op levende wezens slechts hoogst onvolkomen 
kan worden uitgevoerd” à door het onmeetbare toch te proberen meten, wordt meten een vorm van pseudo-
objectiviteit  

 

Tests en meetprocedures met lage validiteit:  

• problematisch op zich  
• leiden ertoe dat een onderzoeker verzaakt om zijn onderzoeksobject op een andere, minder 

gesofisticeerd ogende, maar vaak meer degelijke manier te beschrijven  

à eigenlijke drama van geneeskunde en psychologie: men heeft het klassieke onderzoek, grondige 
gevalstudies die uitgevoerd worden door ervaren clinici, laten varen en ingewisseld voor onderzoek dat er 
wetenschappelijk uitziet, maar het eigenlijk vaak niet is  
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Blind-peerreview-systeem:  

• gezien als soort ultieme garantie van wetenschappelijke kwaliteiten van een publicatie  
• in werkelijkheid zijn reviewers nooit ‘blind’ over de auteurs  
• eerlijke beoordeling vraagt dat hij al zijn persoonlijke vooroordelen aan de kant kan zetten  

à systeem staat en valt met ethische en morele gehalte van de expert  

 

Zowel de grote Wetenschap (de wetenschap die de openheid van geest bewaart en de Rede blijft volgen) als de 
kleine wetenschap (de wetenschap die verwordt tot ideologie) terug geconfronteerd met de wezen als 
subjectief en ethisch wezen  

 

Grote Wetenschap: positieve manier à belang van dimensie erkennen en in haar theorieën verankeren  

 

Kleine wetenschap: negatieve manier à getuigde van subjectieve dimensie door haar mislukking  

 

Hannah Arendt: ideale subject van de totalitaire staat = het subject dat het verschil niet meer kent tussen 
(pseudo)wetenschappelijke fictie en realiteit  
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WETENSCHAP EN HAAR PRAKTISCHE TOEPASSINGEN  

Wetenschap leidt niet alleen tot kennis en geestelijke ontwikkeling: ook effecten in het Reële (zeker 
mechanistische wetenschap à wereld aanpassen aan de mens)  

 

Wetenschap maakte ambities gedeeltelijk waar:  

• Galilei: wetmatigheden van de slinger  
• Christiaan Huyghens: mechanisch toestel om de tijd te meten à slingeruurwerk/pendule  

o zelf kunstmatige cycli creëren, i.p.v. in de natuur voorkomende cycli  
o dag opgebroken in 86400 identieke slingerseconden  
o tijd was veranderd van een moeilijk grijpbare stroom van natuurlijke cycli in een met strikt 

identieke stapjes voortschrijdend mechanism proces  
• Newton: formulering van de basiswetten van de mechanica  

o mechanisatie en industrialisatie van de samenleving op alle niveaus  

à mens voor het eerst in staat om zijn immer lastige conditie ingrijpend te wijzigen en het leven gemakkelijker 
te maken  

 

Elke portie gemak kwam tegen een prijs:  

• verzwakking van de connectie van de mens met zijn natuurlijke en sociale omgeving  
o kunstlicht verbrak ritmiek die zon en maan hadden opgelegd  
o uurwerk trok mens los van cyclische natuurlijke processen  
o kompas vervreemdde mens van de sterren  
o industriële arbeid trok mens weg uit velden en bossen  
o impact op psychologisch vlak zelden belangrijk geacht of zelfs maar opgemerkt  

• sociale band onherkenbaar getransformeerd  
o radio en televisie leidde tot opkomst massamedia en afname van directe menselijke 

contacten  
o bepaalde sociale gemakzucht en uniformiseerde de sociale uitwisselingen  
o publieke ruimte steeds meer beheerst door steeds kleiner aantal stemmen die via de 

massamedia de huiskamer veroverden  
• mechanisering van het arbeidsproces zorgde voor transformatie van sociale structuren en banden  

o nieuwe samenlevingsvormen zoals de cité à gemeenschappen puur gericht op 
massaproductie met als enige identificatiepunt de gezamenlijke loonarbeid  

o industrialisering verbrak vaste sociale structuren à wegvallen psychologisch houvast en refe-
rentiekader zorgde voor angst en onbehagen (cruciale rol in massavorming en totalitarisme) 

• zinverlening  
o door massaproductie zin van arbeid minder direct voelbaar  
o werken om objecten te produceren voor een ander  
o de ander waarvoor men werkte, was ver weg en anoniem, waardoor het effect van de arbeid 

op de Ander niet zicht- of voelbaar was  
o directe band tussen producent en consument verbroken à in deze zichtbare, subtiel-fysieke 

effecten ligt de voornaamste bron van menselijke voldoening  
o arbeider = tandwiel in industriële machine à arbeid veranderde van lastige, maar inherent 

zinvolle existentiële opdracht in een praktisch-utilitaristische en ook egoïstische noodzaak  
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Industrialiseren en mechaniseren van arbeid leidde niet tot minder werken:  

• voorspelling Keynes: tegen einde 20ste eeuw zouden we nog maar 15 uur per week moeten werken à 
bevolking kan alles produceren dat ze nodig had  

• tegen einde 20ste eeuw meer uren arbeid geleverd dan ooit tevoren  
• op een ongelooflijke schaal werk bijgecreëerd dat zinloos en nutteloos is  
• Bullshit Jobs van David Graeber  

o 37% vindt dat baan geen zinvolle bijdrage levert aan wereld  
o 13% twijfelde  

• zinloze jobs in de eerste plaats in administratieve en economische sector en in de beroepen die deze 
sectoren ondersteunen  

 

Intrigerend aspect van het fenomeen van zinloos werk: ook in private bedrijven kom zinloos werk voor  

• veranderde bedrijfscultuur: hedendaagse bedrijfsleiders staan of vallen zelden nog juridisch of 
financieel samen met hun bedrijf à kunnen zich permitteren om zinloze jobs te creëren  

• oorzaak ook bij veel fundamentelere psychologische tendensen in onze maatschappij  
o intermenselijk wantrouwen en onvermogen om onzekerheid en risico’s te verdragen  
o van elke stap aantonen dat hij juist gezet is  
o steeds meer procedurele bepalingen op basis waarvan men kan uitmaken wie er 

aansprakelijk is als er iets fout gaat  
o regel- en controledrang is krampachtige poging om groeiende angst in de maatschappij te 

bemeesteren  

 

Als menselijke verhoudingen getekend worden door fundamenteel wantrouwen:  

• leven hopeloos gecompliceerd  
• samenleving verliest energie aan het creëren van allerlei ‘veiligheidsmechanismen’ die uiteindelijk het 

wantrouwen alleen maar aanwakkeren en psychologisch uitputtend zijn  
• fenomeen bullshitjobs verbonden met epidemie van burn-outs: wat arbeid ondraaglijk maakt, is het 

onvermogen om er zin en voldoening in te ervaren  

 

Er ontstaat paradox: soort afgunst en wraakgevoelens gericht op degenen die wel een zinvol beroep uitoefenen  

• vooral de mensen die werk doen dat direct zinvol is, worden getroffen door ontslagrondes of extreem 
lage lonen  

• jobs die algemeen als het meest zinloos ervaren worden, zien hun aantal gestaag toenemen en 
worden in verhouding steeds royaler verloond  

 

Opkomst zinloze beroepen toont ons echte probleem mensheid: op vlak van menselijke verhoudingen à in 
een maatschappij waarin de menselijke verhoudingen voldoening geven, zal het leven draaglijk zijn, zelfs al 
beschikt ze slechts over primitieve productiemiddelen  
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Nog groot probleemn: wetenschap – of wat ervoor doorgaat – niet altijd ‘juist’ en betrouwbaar  

• 85% van de medische studies komt tot twijfelachtige besluiten  
• softenonaffaire 

o middel tegen zwangerschapsbraken  
o ernstige misvormingen bij minstens 10000 foetussen  
o pas jaren later uit handel gehaald in België: men wilde eerst helemaal zeker zijn van het 

verband tussen het medicijn en de foetale misvormingen  
• hormoon DES  

o zou miskramen voorkomen (deed dit niet) 
o reeks zware nevenverschijnsleen die zich generaties ver manifesteerden  

§ vrouwen die het zelf ingenomen hadden: verhoogd risico op borstkanker  
§ eerste generatie vrouwelijke nakomelingen: afwijkingen in het baarmoederslijmvlies, 

zwangerschapsproblemen, vormafwijkingen in de geslachtsorganen en een 
verhoogd risico op baarmoederhals-, borst- en vaginakanker  

§ eerste generatie mannelijke nakomelingen: knobbeltjes op de bijballen 
§ tweede generatie mannelijke nakomelingen: afwijkingen aan de urineleiders  

• opiaten  
• zelfs lang en wijdverspreid gebruik van medicijnen garandeert niet dat ze veilig zijn  
• paracetamol: pas in 2021 ontdekt dat het kankerverwekkende stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn 

voor foetussen  

 

Probleem van medicijnen: het fenomeen ‘gezondheid’ of ‘reactie op een medicijn’ is een complex en 
dynamisch fenomeen dat nooit in zijn totaliteit kan worden gemeten 

• onderzoeker kan slechts beperkt aantal aspecten registreren en opvolgen  
• onderzoek loopt maar over een bepaalde periode  
• neveneffecten kunnen ook te subtiel zijn om onmiddellijk waar te nemen, maar kunnen op termijn 

toch ernstig zijn  
• ook sterke psychologische factoren 

o placebo-effecten: behandeling heeft positieve effecten omdat patiënt gelooft in effectiviteit  
o nocebo-effecten: behandeling heeft negatieve effecten omdat de patiënt gelooft dat ze 

schadelijk is  
o sommige onderzoekes menen dat 90% van de effecten van medische behandelingen aan 

psychologische factoren toe te schrijven is à medische behandelingen eigenlijk vormen van 
psychotherapie  

o effecten van medicijnen kunnen substantieel wijzigen als het maatschappelijke discours over 
dat medicijn verandert (nieuwe therapie à hoge verwachtingen à groot placebo-effect)  

 

Dierproeven: in 2005 ongeveer 100 miljoen dieren gebruikt, in 2020 al 200 miljoen  

 

Mechanistisch denken gaf mens enorm vermogen om de fysieke werkelijkheid te manipuleren, maar in 
combinatie met de in de mens inherent aanwezige (zelf)destructiviteit bracht dit de mens in de meest netelige 
situatie waarin hij zich ooit bevond à voor het eerst in staat om de natuur waarmee hij onlosmakelijk 
verbonden was, kapot te maken  
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De mechanistische wetenschap trachtte de menselijke conditie te controleren en comfortabeler te maken, 
maar ze maakte ze ook gevaarlijker  

• mens voelt zich bedreigd door de krachten die hij zelf losgemaakt had uit de natuur  
• door verindustrialisering, vermechanisering en vertechnologisering van de wereld kwamen de 

productiecapaciteiten en de psychologische macht in handen van immer kleiner wordend aantal 
mensen terecht  

 

Hoewel de traditie van de Verlichting startte vanuit een optimistisch en energiek streven van de mens om de 
wereld te begrijpen en te controleren, leidde ze in meerdere opzichten tot het omgekeerde  

 

Geatomiseerde subject: in een staat van eenzaamheid, afgesneden van zijn natuurlijke context en 
weggegvallen uit sociale structuren en banden  
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DE KUNSTMATIGE MAATSCHAPPIJ  

Ontdekking van Galilei: geniaal, maar klopte niet helemaal  

• ontdekking Christiaan Huyghens: als hij verschillende uurwerken aan dezelfde muur bevestigde, ging-
en de slingers ervan na verloop van tijd perfect gelijktijdig bewegen à pendules communiceren met 
elkaar (trillingen slingerbewegingen verspreiden zich door muur en zorgen voor kleine afwijkingen)  

• aanvankelijk: afwijkingen slinger gezien als ‘ruis’ à onregelmatigheid in de slingerbeweging = gevolg 
van aantal puur toevallig optredende mechanische factoren  

• tweede helft 20ste eeuw:  
o alle schijnbaar toevallige afwijkingen in de duur van de slingerbeweging vormen een patroon 

à kan met mathematische formule beschreven worden, maar toch strikt onvoorspelbaar (= 
deterministische onvoorspelbaarheid)  

o patroon volstrekt uniek voor elke individuele slinger  

à het gedrag van de slinger reduceren tot de wetmatigheid van Galilei berooft hem van zijn sociale kenmerken 
en ook van zijn eigenheid en creativiteit  

 

Universele wetmatigheid: logisch-rationele verklaringen van een natuurlijk fenomeen maken altijd abstractie 
van dat fenomeen  

• theoretische modellen vatten nooit alles à laten onverklaarde rest over = de essentie van het object, 
de levende component ervan  

• telkens men vanuit een logisch-rationele analyse een natuurlijk fenomeen artificieel reproduceert, 
zien we dat het kunstmatige fenomeen niet identiek is aan het natuurlijke  

o verlies dat gepaard gaat met artificiële reproductie = cruciaal voor de mens  
o voorbeeld: het digitaliseren van de menselijke interacties  

• drastische overschakeling op online gesprekken leidt tot uitputting en burn-out à digitale depressie  
o kern probleem: tijdens een gesprek wordt niet enkel informatie overgedragen, maar er 

gebeurt ook een subtiele lichamelijke uitwisseling = van vitaal belang  
• bij zuigelingen 

o tijdens eerste 6 maanden: leren aan een verbluffend tempo taalklanken van elkaar 
onderscheiden, maar enkel tijdens het luisteren naar een fysiek-aanwezige ander  

o vroege leren van taal versmolten met lichamelijke aanwezigheid van de ander  
o kind neemt (lichaams)taal moeder over  

• synchronisatie gebeurt al voor de geboorte 
o huilen kind vertoont onmiddellijk na geboorte melodische overeenkomsten met  moedertaal  
o kind heeft in de baarmoeder al voeling gekregen met de moederstem  

• na de geboorte zet het kind deze oer-resonantie actief verder  
o realiseert soort symbiose met de moeder via imitaties van geluiden en gelaatsuitdrukkingen  

• vroege resonantie tussen kind en omgeving leidt tot uniek fenomeen: lichaamsgeheugen  
• menselijke lichaam = snaarinstrument  

o spieren in vroege kindertijd via imiterende talige uitwisselingen op bepaalde spanning gezet 
o spanning bepaalt met welke (sociale) fenomenen men mee gaat resoneren  

• stem letterlijk van vitaal belang, in het bijzonder op prille leeftijd à onderzoek René Spitz  
o twee groepen kinderen van wie biologische behoeften op dezelfde manier bevredigd werden  
o ene groep: stabiele psychische band met moederfiguur en andere groep niet  
o sterftegraad significant hoger in de laatste groep  
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• ook in het latere leven belangrijk: spiegelneuronen à innerlijke imitatie  
• merkwaardig directe connectie tussen gesprekspartners  

o mensen reageren tijdens gesprekken onwaarschijnlijk snel op elkaar à minder dan 0,2 
seconden  

o gebeurt zelfs als de gesprekspartner zijn zin niet afmaakt  
• complexe fenomeen ondergaat verandering als het wordt gedigitaliseerd 

o digitale interacties 
§ altijd een bepaalde vertraging  
§ sluiten bepaalde registers van het contact uit  
§ selectief  
§ zorgen voor voortdurende onaangename dreiging dat verbinding kan wegvallen  

o geremd en stroef, geven ons het gevoel dat we de ander niet echt kunnen aanvoelen  
• direct verband tussen digitalisering en het fenomeen depressie  

o depresse in de klassieke psychoanalytische theorie: frustrerende ervaring van hulpeloosheid 
opgewekt door passiviteit en afwezigheid van een geliefde ander à men wordt zelf passief 

o digitale contacten leiden tot gelijkaardige dynamiek  
• digitalisering ontmenselijkt een gesprek  
• waarom is spreken via digitale weg dan zo aantrekkelijk?  

o ze kunnen met mensen die veraf zijn  
o kosten minder inspanning  
o onzekerheid op het punt van onze verhouding tot de Ander  

• bij digitaal gesprek: de Ander letterlijk op afstand gehouden, maar toch bereikbaar à onzekerheid 
minder, omdat het gevoel van controle groter is  

à de mechanisering van de wereld zorgt ervoor dat de mens het contact met zijn omgeving verliest en een 
geatomiseerd subject wordt = elementaire bestanddeel van de totalitaire staat  

 

Wetenschap past haar theorie aan de werkelijkheid aan; ideologie past de werkelijkheid aan haar theorie aan:  

• mechanistische ideologie: natuur en wereld optimaliseren  
• instituten die zich bezighouden met de maatschappij van de toekomst à evolutie naar Digikosmos (= 

samenleving waarin het menselijke leven zich grotendeels online afspeelt)  
• transhumanisme = hedendaagse visie 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 à internet of bodies  

• de mechanistische ideologie leeft altijd op krediet 
o het gerealiseerde ‘gemak’ komt tegen een prijs  
o hoe groter de impact van de mechanistische wetenschap op de wereld, hoe meer ook 

duidelijk wordt dat er problemen gecreëerd worden waarvoor men nauwelijks een oplossing 
ziet  

• illusie: men kan de ongemakken van het leven wegnemen zonder zichzelf als mens in vraag te moeten 
stellen  

o klassieke mechanistische geneeskunde: oorzaak van ziekte en lijden = mechanische fout in 
het lichaam of een externe entiteit  

o oorzaak in één punt gelokaliseerd; als iets dat beheersbaar en manipuleerbaar is zonder dat 
de mens zichzelf als mens in vraag moet stellen  

o terwijl de praktische toepassingen van de mechanistische wetenschap het leven 
gemakkelijker maken, ontglipt de essentie van het leven ons steeds meer  



 14 

• de Verlichtingsmens kon niet anders dan zich vastklampen aan een utopisch vooruitgangsoptimisme  
o in 19de eeuw: industrialisering à verdwijnen van de standen- en klassenmaatschappijn en 

lokale sociale structuren  
o mens viel uit zijn sociale en natuurlijke context à zingeving gekoppeld aan die context 

verdween  
o ook zinverlening van religieuze referentiekaders viel weg  

• op dit niveau: grondstroom van het totalitarisme à een naïef geloof dat men vanuit een 
wetenschappelijke theorie een ideale mens en maatschappij kan voortbrengen  

o nazistische idee: op eugenetica en sociaal darwinisme gebaseerd à zuivere supermens 
creëren  

o stalinistische ideaal: op historisch-materialisme gebaseerd à proletarische maatschappij  
o transhumanisme  
o Plato: eugentica als lovenwaardige praktijk  

• vraag ernstig stellen: waarom zouden we de principes van de eugenetica niet volgen?  
o verwerpen op puur menselijk-ethische gronden 
o cruciaal dat we dit ook op rationele basis kunnen doen à eugentica leidt ‘lokaal’ op vlak van 

de ‘bestrijding’ van ‘ongewenste’ karakteristieken soms tot gewenste resultaten, maar 
globaal brengt ze meer nadelen dan voordelen  

• totalitarisme = logische verlengstuk van de veralgemeende obsessie met wetenschap, het geloof in 
een artificieel gecreëerd paradijs  
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HET (ON)MEETBARE UNIVERSUM  

Methode om tot kennis te komen van de mechanistische ideologie:  

• universum = machine en onderdelen kunnen gemeten worden  
• meten en becijferen = fundament  
• epistemologische uitgangspunt heeft gevolgen voor het maatschappelijke ideaalbeeld à de 

maatschappij wordt idealiter geleid door experts-technocraten die op basis van objectieve, 
cijfermatige informatie beslissingen nemen  

• maatschappijen hiervoor geleid op basis van verhalen: eerst mythische en religieuze verhalen, 
vervolgens politieke verhalen 

o bedenkingen van mechanistische ideologie: irrationeel en subjectief van aard 
o verhalen bestaan uit woorden, die van alles kunnen betekenen, die geen vaste, rationele 

verhouding hebben tot feiten  
• de Grote Verhalen draaien gewoonlijk uit in het voordeel van degene die ze uitvindt  
• in tegenstelling tot woorden vormen cijfers een objectieve basis om transparante en rationele 

beslissingen te nemen  
o cijfers = tegengif voor machtsmisbruik en absurde gruwel  
o gelegenheid om via preventieve geneeskunde menselijk lijden tot een minimum herleiden  
o weg naar de rationale maatschappij van de toekomst: cijfers – objectiviteit – rationaliteit – 

correctheid – minimaliseren van lijden  
• lengte van de kust van Groot-Brittannië: naargelang je de meeteenheid kleiner maakt, stijgt de lengte 

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

 

Zelfs als metingen op zich juist en quasi objectief kunnen worden beschouwd: nog belangrijke subjectieve 
factor à interpretatie  

• de Simpsons paradox 
o tabel 1: het aantal doodstraffen voor moord in Florida, opgesplitst tussen zwarte en witte 

daders  
§ besluit: witten krijgen sneller de doodstraf dan zwarten  
§ claim dat het vooroordeel dat zwarten benadeeld worden niet klopte  

 Doodstraf  
Ras dader Ja Nee Percentage 
Wit 19 141 11,9% 
Zwart 17 149 10,2% 

o tabel 2: dezelfde cijfers, maar ook slachtoffers opgesplitst in wit en zwart  
§ besluit: zwarten krijgen sneller de doodstraf als ze een witte vermoorden, dan 

witten als ze een zwarte vermoorden 

  Doodstraf  
Ras dader Ras slachtoffer  Ja Nee Percentage 

Wit 
Wit 19 132 12,6% 
Zwart 0 9 0% 

Zwart  Wit  11 52 17,5% 
Zwart  6 97 5,8% 
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• cijfers hebben uniek psychologisch effect: illusie van objectiviteit  
o versterkt als cijfers aan de hand van grafieken als visuele vormen worden voorgesteld  
o wie cijfers ziet, meent objecten of feiten te zien à maakt mens blind voor het nochtans 

evidente gegeven dat cijfers altijd relatief en meerduidig zijn  

 

Replicatiecrisis:  

• eigenlijk nooit opgelost  
• epidemie van fouten, slordigheden, geforceerde besluitvorming en fraude  

 

Cijfers geconstrueerd o.b.v. aantal subjectieve aannames en afspraken: in dat ‘woud van subjectiviteit’ volgt 
iedereen, bewust of onbewust, de eigen vooroordelen en kiest men meestal voor cijfers die de eigen 
subjectieve overtuigingen bevestigen  

 

Psychische blindheid: vernauwing aandachtsveld = effect van het maatschappelijk-psychologische proces van 
massavorming  

• hoe het ook uitdraait, binnen het dominante verhaal heeft het dominante verhaal altijd gelijk  
• Heisenberg: onzekerheidsprincipe à “het is geen kwestie dat we nu nog niet zeker zijn, het punt is dat 

we nooit zeker kunnen zijn”  
• het zijn de onuitgesproken spanningen, angsten en meningsverschillen op ideologisch niveau die 

ervoor zorgen dat de cijfers niet tot rust komen en de maatschappij errond polariseert  

 

Naïef geloof in objectiviteit van cijfers ontkrachten:  

• metingen zijn altijd relatief en afhankelijk van de gebruikte meeteenheid  
• iedereen kan cijfers selecteren die aansluiten bij zijn eigen vooroordelen, iedereen kan ze op zo’n 

manier interpreteren dat ze zijn subjectieve ‘ideologische fictie’ bevestigen  
• men raakt er steeds van overtuigd dat de eigen fictie de realiteit is  
• de invloed van subjectiviteit bij het construeren en interpreteren van cijfers is zo sterk dat zelfs 

wetenschappers er ook ten volle aan ten prooi vallen  
o in psychotherapieonderzoek: al langer bekend dat de uiteindelijke resultaten van het 

onderzoek meestal de subjectieve voorkeuren van de betrokken onderzoekers bevestigen = 
allegiance-effect  

o effect manifesteert zich ook in strikt gecontroleerd, experimenteel onderzoek en ook in 
andere wetenschapsdomeinen  

• effect manifesteert zich grotendeels zonder dat onderzoekers het beseffen à serieus probleem, want 
de gehele wetenschappelijke methode heeft precies als bedoeling om op een objectieve manier te 
oordelen en subjectieve voorkeuren buitenspel te zetten  

• in elke onderzoeksprocedure moeten talloze keuzes worden gemaakt waarvoor geen strikt logische 
gronden zijn à onderzoekers kiezen onbewust voor opties die ervoor zullen zorgen dat de studie de 
resultaten oplevert die ze zelf wenselijk achten  

• geloof in objectiviteit van cijfers is niet alleen ongegrond, maar ook gevaarlijk  
o soort wederzijdse versterking tussen subjectieve vooroordelen en cijfers  
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o als men overtuigd is dat de eigen subjectieve fictie de realiteit is, vindt men haar ook 
superieur aan de fictie van anderen à men raakt overtuigd dat men haar met alle mogelijke 
middelen kan opleggen aan de ander  

• 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 à naïeve geloof in cijfers leidt tot exact het omgekeerde  

• kenmerken van het type discours dat leidde tot de opkomst van de grote totalitaire regimes van de 
20ste eeuw  

o het overvloedig gebruik van cijfers en statistieken die een ‘radicale minachting voor de feiten 
vertonen’  

o de vervaging van de grens tussen feiten en fictie  
o een fanatieke ideologische overtuiging die misleiding en manipulatie rechtvaardigt en over 

alle ethische grenzen heen drijft  
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HET VERLANGEN NAAR EEN MEESTER  

Grote ambitie van de wetenschap: de mens bevrijden van zijn angsten en onzekerheden en van morele 
geboden en verboden  

• religieuze discours à irrationele angst voor hel en verdoemenis  
o lijden en ziekte = straf va God  
o aftakeling van het lichaam = iets dat men moet aanvaarden  
o vleselijk genot = zonde  

• in de 17de eeuw: mens richtte blik naar buiten  
o angst die het religieuze discours inboezemde ongegrond verklaard  
o menseljke conditie moest niet aanvaard, maar verbeterd worden  
o energiek optimisme: menselijke conditie aangenaam maken en ziekte en lijden genezen op 

kracht van het menselijke verstand  
• geboden en verboden van weleer overbodig verklaard  

o lossere moraal 
o vrije meningsuiting als basisrecht  
o onderwijs algemeen toegankelijk  
o juridische bijstand recht voor iedereen  
o seksualiteit in ere hersteld  

• proces keerde in zijn tegendeel 
o de idealisering van menselijke verstand leidde eerder tot intensifiëring van de angst voor 

ziekte en lijden  
o oude geboden en verboden vervangen door een wirwar aan regels en regeltjes en een 

nieuwe, hyperstrenge moraal  

 

Kennis mechanische aspecten menselijke lichaam nam toe, maar angst voor ziekte en lijden verdween niet:  

• lijden is – per definitie – niet aangenaam, maar er zijn tijden geweest dat de mens het beter kon 
verdragen  

• niet alleen gedachte aan fysiek lijden werd ondraaglijker, de mens verdroeg risico’s in het algemeen 
steeds slechter (verzekeringen) 

• het krampachtig proberen te vermijden van elk risico eist zijn tol à het vermijden van elk gevaar is 
zelf zeer gevaarlijk geworden (screeningtools)  

• ook vrijheden en rechten individu aangetast door gerichtheid op controle  
o tijdens de laatste eeuwen gestaag toenemend streven om ‘gevaarlijke elementen’ in de 

maatschappij te proberen en isoleren  
o Foucault: “le grand renfermement” = steeds meer ‘gevaarlijke’ groepen opgesloten  

 

Stijging van angst en onzelerheid leidt tot: narcisme en regeldrang  

 

Verband tussen menselijke onzekerheid en narcisme:  

• kind resoneert symbiotisch met het moederwezen via uitwisseling van vroege (lichaams)taal en 
realiseert zo het oerverlangen naar versmelting met de Ander  

o kind bestaat hier nauwelijks als een apart psychisch wezen  
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o eerste maanden van het leven (voorafgaand aan de herkenning in de spiegel) kan een kind 
zich geen mentaal-visueel beeld vormen van zijn eigen lichaam  

o animisme: kind weet niet waar zijn lichaam stopt en omringende wereld begint à situeert 
gewaarwordingen niet louter in zijn eigen lichaam, maar ook in de hem omringende mensen 
en objecten  

o transitivisme: het kind voelt de gewaarwordingen van anderen rechtstreeks in zijn eigen 
lichaam  

• kind moet in deze symbiotische en chaotische ervaring mentaal greep krijgen op datgene wat de kern 
van zijn bestaan uitmaakt 

o via interacties met de moederfiguur uitmaken wat het moet doen om zich van haar zorg en 
nabijheid te verzekeren  

o verschil tussen jonge dieren en mensenkind: op het niveau van het communicatiesysteem 
§ dier realiseert band met ander via uitwisseling van tekens die in een vast verband 

staan tot datgene waar ze naar verwijzen  
§ menselijke communicatie verzadigd van onduidelijkheden, misverstanden en twijfel  

• tekens van menselijke taal kunnen afhankelijk van ontext naar oneindig 
aantal dingen verwijzen  

• elk woord krijgt maar betekenis door een ander woord en dat andere 
woord heeft ook zo een woord nodig om betekenis te krijgen  

• ontbreekt altijd woord om betekenis van woorden definitief vast te leggen  
• taal als rationaal systeem heeft een intrinsiek, onoplosbaar tekort à directe gevolgen voor de 

uitwisselingen tussen mensen  
o mens kan boodschap nooit eenduidig overbrengen en de ander kan er nooit de definitieve 

betekenis van bepalen  
o de mens kent zijn eigen boodschap niet, omdat zijn interne mentale systeem ook met 

woorden werkt en er dus ook op dat niveau altijd een woord ontbreekt  
• meest karakteristieke verschil: mensen, in tegenstelling tot dieren, voortdurend gekweld door een 

tekort aan weten  
o centrale vragen in een mensenleven, deze die betrekking hebben op zijn positie in het 

verlangen van de Ander, krijgen daardoor nooit een definitief antwoord  
o rond die vragen graviteert uiteindelijk elke menselijke ontmoeting en bij uitbreiding de hele 

menselijke existentie  
• onbepaaldheid van de menselijke symbolenwereld speelt al van in het prilste begin van het 

mensenleven: als een pasgeboren kind de gelaatsuitdrukkingen van de moeder fixeert en imiteert, 
speelt er al een subtiel sentiment van vraag op zijn gelaat  

• mensenkind verkeert in een prangende onzekerheid omtrent de booschappen van het moederwezen  
o maakt het moeilijk om mentale controle over haar te verwerven  
o verklaart één van de meest merkwaardige fenomenen die zich in de ontwikkeling van een 

kind voordoen: rond 6 à 9 maanden herkent een kind zichzelf voor het eerst in de spiegel  
o herkenning bij mensenkind gaat gepaard met vreugde  

• in tegenstelling tot het dier lijft het mensenkind aan een voortdurende spanning  
o spiegelbeeld zegt hem in één klap wie het is en moet zijn om het object van het verlangen 

van de moeder te kunnen zijn  
o beeld lijkt een antwoord te bieden dat taal nooit kan bieden en een gevoel van 

triomfantelijke ‘tekortloosheid’ op te wekken: ik ben hét voor de Ander  
o archetype van de narcistische ervaring  
o zo overweldigend dat sommigen ze obsessief terug opzoeken in het latere leven in een 

poging om de confrontatie met het het tekort en de onzekerheid in de menselijke 
verhoudingen te vermijden  
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• deze ervaring eist ook een tol: om het opnieuw opduiken van de onderliggende onzekerheid te 
vermijden, moet het een agressieve, rivaliserende strijd aangaan met elke ander waar de aandacht 
van de moeder ook naar uitgaat  

• ontmenselijking nog versterkt doordat de identificatie met het eigen spiegelbeeld het 
inlevingsvermogen doet afnemen  

o beschikt voor het eerst over een visueel totaalbeeld van zijn lichaam en kan voor het eerst 
grens trekken rond zijn eigen lichaam 

o noodzakelijk om stabiele Ego-structuur uit te bouwen 
o bij overmatig narcisme wordt mentaal-visuele grens tussen subject en Ander zo dik en 

geprononceerd, dat het subject, letterlijk, mentaal opgesloten raakt in dat zelfbeeld  
o men kan zich niet meer ‘invoelen’ of inleven in de ander en de wereld  
o narcisme gaat ten koste van het inlevingsvermogen à het isoleert en vereenzaamt een 

subject  
• overmatige investering in het spiegelbeeld = overcompensatie voor de onzekerheid die de menselijke 

taal opwekt in de intermenselijke verhoudingen  
o altijd een schijnoplossing  
o zelfdestructie: alle energie die in de mens zit, wordt geabsorbeerd door het uiterlijke 

omhulsel en zuigt de energie weg uit de binnenkant van het systeem  
• maatschappij zet meer en meer in op het uiterlijke ideaalbeeld  
• ervaringen van eenzaamheid en innerlijke leegte en het gevoel door een uitputtende competitie met 

anderen verteerd te worden  

 

Enorme toename van het aantal regels:  

• situeren in dezelfde ontwikkelingspsychologische redeneerlijn die we hierboven begonnen zijn  
• herkenning van het eigen spiegelbeeld zorgt dat het kind zijn eigen wezen psychisch kan afgrenzen van 

de hem omringende wereld  
o pas op dat moment beginnen er echt afzonderlijke, externe objecten beginnen te bestaan 

voor het kind  
o zorgt ervoor dat de functie van taal verandert: woorden beginnen naar die externe objecten 

te verwijzen en krijgen daarmee ook betekenis  
o voorheen: uitingen van het kind vooral fysieke, driftmatige handelingen die uitdrukking gaven 

aan lichamelijke gewaarwordingen en de functie hadden om een symbiotische resonantie 
met de Ander te realiseren  

• op het moment dat woorden betekenis krijgen, wordt de verhouding met de Ander naar een ander 
niveau geheven  

o kind probeert obsessief de woorden te begrijpen die de ander gebruikt om zijn verlangen 
kenbaar te maken  

o het wil de regels kennen die het moet volgen om graag gezien te worden à regeldrang  
o woorden waarin de regels geformuleerd worden krijgen slechts betekenis door andere 

woorden à kind vraagt zich van alle woorden af wat ze betekenen  
• rond 3,5 jaar: waarom-fase  

o het kind ziet de ouder in die fase als een alwetende meester eist van de ouder ook dat hij die 
positie inneemt  

o punt waarop het geconfronteerd wordt met de menselijke oeronzekerheid en overvallen 
wordt door de menselijke oerangst: achtergelaten worden door de Ander omdat het niet 
graag gezien wordt  

• pogingen van het kind om de regels eenduidig en sluitend te maken, zijn tot mislukken gedoemd  
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o woorden van de menselijke taal kunnen nooit definitief betekenis krijgen  
o hoe hardnekkiger het kind de regels eenduidig probeert te maken, hoe meer het zich 

onvermijdelijk verliest in eindeloos complexe en tegenstrijdige betekenisverleningen  
o eindigen in een quasi volledige geremdheid, verstrikt in een eindeloos streven naar mentale 

perfectie  
o kinderen worden uiteindelijk verlost van hun regeldrang door het aanvaarden dat het 

definitieve antwoord op de vraag naar het verlangen niet bestaat  

 

Ook maatschappij loopt steeds maar vast in eindeloze woekeringen aan regels: 

• aan de ene kant: regels door overheid opgelegd  
• aan de andere kant: roep naar meer regels uit de bevolking zelf 
• krampachtige poging om de sterke toename aan angst en onzekerheid in de menselijke verhoudingen 

in te dijken  
• vanuit Verlichtingssamenleving sinds begin 21ste eeuw: nieuwe moraal die zich in een aantal opzichten 

strenger, wispelturiger, irrationeler en hypocrieter betoont dan de religieuze moraal waar de 
Verlichting de mens wilde van verlossen  

• de problemen die door de Nieuwe Moraal aan de kaak gesteld worden zijn legitiem 
o voorgestelde oplossingen zijn daarom niet legitiem  
o excessief, inconsistent en contraproductief  
o repressieve aard van de nieuwe moraal zorgt, volgens een gekend freudiaans schema, voor 

een verheftigde terugkeer van het verdrongene  
o steeds agressiever afgedwongen  

 

Waren er vroeger echt minder regels? En waren de regels vroeger minder absurd?  

• joodse religieuze regelgeving  
o halacha: 613 geboden en verboden  
o misjpatiem: regels die menselijkerwijs te begrijpen zijn  
o choekiem: regels die dienen om de band tussen de mens en het Eeuwige te bestendigen en 

die men niet logisch kan begrijpen  
• totemische tribale samenlevingen houden er vaak een complex systeem van omgangsregels, leefregels 

en taboes op na die het dagelijkse leven in aanzienlijke mate van zijn spontaniteit ontdoen  
• verschillen tussen religieuze, primitieve en moderne regelsystemen  

o zowel religieuze als primitieve regelsystemen waren categoriek, duidelijk en stabiel 
o huidige regelsystemen: veranderen snel, onvoorspelbaar, nemen voortdurend in omvang toe  

§ proportioneel gezien gaat steeds meer tijd en energie op in het formuleren, volgen 
en toepassen van regels van allerlei aard meer bureacratische bestuursvormen  

o al deze staatssystemen gekenmerkt door steeds complexere en steeds absurder wordende 
regelgeving  

• spectaculaire toename van het aantal administratieve jobs doorheen de 19de en 20ste eeuw 

 

Regeldrang draagt bij tot de psychische problemen van onze tijd:  

• tegenstrijdigheid en onduidelijkheid  
• excessieve karakter neemt voldoening, spontaniteit en vreugde weg uit het leven  
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• toename van regels zorgt dat er minder en minder ruimte is voor subjectieve keuzes en vrijheid  
• het zijn momenten van menselijke ontmoeting die de sociale band van binnenuit voeden: zonder die 

momenten verschrompelt het sociale weefsel en is het een kwestie van tijd tot de maatschappij 
uiteenvalt in een losse verzameling geatomiseerde individuen  

• het verstikkende van de overmaat aan regels valt het meest op als ze plots wegvalt  
• de overreglementering is stap voor stap opgerukt, zonder dat we het goed beseffen, en ze oefent ook 

haar versmachtende invloed uit zonder dat we het beseffen  
o telkens de regelmachine scherper wordt afgestemd, verdwijnt wat ruimte voor onze 

existentie als subject  
o telkens het regelweefsel wat dichter geweven wordt, krijgt het menselijke wezen minder 

zuurstof  
o exponentiële stijging van het aantal zelfmoordpogingen = logisch gevolg  

• regeldrang probeert sociale interacties rationeel en logisch te maken door ze vast te zetten in vaste 
vormen   

o ideale bureaucraat = identiek aan een computer  
o computer = een Ander die een glasharde logica oplegt  
o computer lijkt op ideale totalitaire leider: de leider die genadeloos zijn logica oplegt aan de 

bevolking  

 

Narcisme en regeldrang zijn schijnoplossingen voor de onzekerheid en angst die de taal in de menselijke 
verhoudingen introduceert à leiden tot sociaal isolement en zijn zelfdestructief MAAR er zijn oplossingen:  

• resultaat van hardnekkige bevraging van de ouders: kind gaat uiteindelijk iets aanvoelen dat van 
cruciaal belang is  

o als het blijft ‘waarom’ vragen, moet de ouder uiteindelijk de beperktheid van zijn kennis 
toegeven  

o in deze fase: voor veel kinderen einde aan de veronderstelling dat zijn ouders alwetend en 
machtig zijn  

o na de herkenning van zichzelf in de spiegel is dit de tweede grote revolutie in de 
psychologische ontwikkeling  

• kind begrijpt vanaf dan intuïtief dat ook zijn grote meesters de betekenis van de woorden niet 
helemaal kennen en dat de onzekerheid nooit kan worden opgeheven à twee mogelijke reacties  

o angst: kind kan zich vastklampen aan narcisme en regeldrang  
o creativiteit: aangezien niemand de definitieve betekenis van woorden kent, mag en moet ik 

er uiteindelijk zelf invulling aan geven à kind kan zich emanciperen van het discours van zijn 
ouders en op een creatieve manier eigenheid en persoonlijkheid realiseren  

• kind moet kans grijpen en zichzelf creatief realiseren 
o ouders spelen hier ook een belangrijke rol 
o kind bevestigen en ondersteunen à weg naar eigenheid zal wellicht soepel afgelegd worden  
o op openlijke of meer verborgen manieren hun status van alwetendheid proberen te 

behouden  
• opduiken van prille gevoeligeid voor een discours dat ook niet de bedoeling heeft om helemaal juist te 

zijn à fictie en poëzie  
o kind hunkert naar verhalen omtrent ouders en grootouders: verhalen die het kind een basis 

geven voor zijn identiteit en principes verschaffen omtrent hoe ze zich kunnen gedragen  
o principes onderscheiden zich radicaal van de starre regels die het daarvoor hanteerde  
o het zijn deze principes die het kind verlossen van de woekerende regeldrang  
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• lossere hantering van taal en woorden draagt het vermogen in zich om iets te laten resoneren van de 
ongrijpbare eigenheid van de context waarin een kind zich bevindt  

• derde mogelijke reactie op de fundamentele onzekerheid: creatie van eigenheid, via de overgang van 
een logisch-rationeel naar een creatief taalgebruik  

o staat niet gelijk aan het verval in irrationaliteit  
o creatieve act is wel degelijk een echte oplossing voor de onzekerheid die inherent is aan de 

menselijke verhoudingen en het menselijke bestaan in het algemeen  
§ verbindt de mens met de Ander 
§ leidt tot resonantie met de (liefdes)objecten  
§ realiseert op een creatieve manier ook eigenheid en psychische soevereiniteit  

 

Hoe komt het dat de Verlichtingstraditie tot meer angst en onzekerheid leidde en uiteindelijk ook in een 
hyperstrenge moraal? 

• Verlichtingstraditie was hardnekkige poging om het leven in logica en theorieën te wringen à plaatste 
alle symboliek, mystiek, fictie en poëzie op de tweede plaats  

• onzekerheid verzuurde tot angst  
o enige middelen om angst te bestrijden waren narcisme en woekerend regeldiscours  
o hoe meer het subject via rationaliteit en regels de angst en de onzekerheid probeert op te 

heffen hoe meer het op het falen van die oplossingspoging botst 
o het laatste woord bestaat niet  
o zowel logisch als historisch gezien is het duidelijk dat het precies op dat punt is dat mens zich 

tot tegenovergestelde wendt van wat hij in zijn vrijheidsdrang nastreefde: absolute meester  
• werpt licht op maatschappelijke fenomenen (#metoo, BLMn…) 

o ze sluiten aan bij reële problemen, maar die problemen zijn niet hun eigenlijke bestaansreden  
o komen voort uit prangende nood bij bevolking aan een autoritaire instantie die richting geeft  
o overheid valt vacature in: beetje bij beetje perkt ze de keuzevrijheid van het individu in en 

maakt ze de keuzes in zijn plaats  
o de opvoedende en disciplinerende functie van de overheid wordt elke dag complexer en 

daarom wordt een efficiënt systeem noodzakelijk  
o overheid ontwapende de bevolking netjes op voorhand en verzekerde zich van het 

monopolie op geweld  
• positie van totalitaire leider is ultiem onmogelijk  

o ondanks zijn megalomane geloof en zijn ideologisch fanatisme is hij wel degelijk aan de 
structuur van de taal onderworpen 

o kan enkel doen alsof hij het laatste woord heeft  
o wie toch op de positie van de absolute meester wil gaan staan, vervalt in fouten en 

inconsistenties en uiteindelijk ook in regelrechte leugens en bedrog  
• hele streven naar transparantie en hypercorrectheid kantelt in tegenovergestelde: schijn en 

bedriegelijkheid  

 

Rationalistisch benadering resulteert in psychologisch uitgeputte bevolking die hunkert naar absolute meester: 

• ze zoekt die meester in de mechanistische ideologie  
• het is die toestand van de bevolking die de perfecte voedingdbodem is voor het oprijzen van een 

specifieke sociale groep die zich doorheen de traditie van de Verlichting steeds krachtiger 
manifesteerde en die de psychologisch-maatschappelijke basis is van de totalitaire staat: de massa  
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MASSAVORMING EN TOTALITARISME 
DE OPKOMST VAN DE MASSA  

Verlichtingstraditie had tot exact het tegenovergestelde geleid van wat Kant voor ogen had:  

• in schoot van wetenschap werden verhalen geboren die ronduit absurd waren en bevolking ging er in 
blinde geestdrift en fanatisme in mee, zonder enig vermogen tot kritische reflectie en tot in radicale 
zelfdestructie  

• in Duitsland: rassentheorie bracht groot deel van de bevolking in een merkwaardige toestand  
• in Rusland: 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  
• in de eerste helft van de 20ste eeuw: volledig nieuwe staatsvorm = totalitarisme  

o onderscheid met democratieën: eenpartijstructuur en minachting voor democratische 
basisprincipes  

o verschil met dictatoriale staatsvormen: in zijn structuur en zijn dynamiek  
§ essentie van dit verschil op psychologisch vlak  
§ dictaturen gebaseerd op het inboezemen van angst voor fysieke agressie  
§ totalitaire staat gegrond in maatschappelijk-psychologisch proces van massavorming  

• psychologische kenmerken van een getotaliseerde bevolking:  
o bereidheid van individuen om hun persoonlijke belangen blind op te offeren voor collectief  
o radicale intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen  
o paranoïde verklikkersmentaliteit die zorgt dat staatscontrole tot in hart van privéleven reikt  
o merkwaardige vatbaarheid voor absurde (pseudowetenschappelijke) indoctrinatie en 

propaganda  
o het blind volgen van een enge logica die over alle ethische grenzen heen gaat (wat 

totalitarisme incompatibel maakt met religie) 
o teloorgang van alle diversiteit en creativiteit (wat totalitarisme tot vijand van kunst en cultuur 

maakt)  
o de zelfdestructiviteit die zorgt dat totalitaire systemen uiteindelijk altijd zichzelf opheffen  

• analyse van psychologisch proces van totalitarisering is uitermate actueel: verschillende voortekenen 
dat er een nieuw soort (technocratisch) totalitarisme aan het oprijzen is  

o exponentiële toename van # intrusieve acties door veiligheidsdiensten tijdens laatste 2 jaar  
o de algemene opmars van de surveillancemaatschappij  
o het meer en meer onder druk komen te staan van het recht op privacy  
o de sterke toename van burgers die elkaar verklikken via de door de overheid georganiseerde 

kanalen tijdens het laatste decennium  
o toenemende censurering en sanctionering van alternatieve stemmen tijdens laatste decennia  

• opkomst mechanistisch wereldbeeld bracht maatschappij voorbije eeuwen in specifieke 
psychologische toestand  

o maatschappij steeds meer gegrepen door een fanatieke, mechanistische ideologie die 
verworden was tot dogma en blinde overtuigingen  

o ervaringen van zinloosheid en sociaal isolement namen hand over hand toe  
o de hoop werd steeds meer gesteld op een utopische, technologische oplossing voor de 

problemen die inherent zijn aan het menselijke bestaan  
o publieke ruimte werd steeds meer beheerst door pseudowetenschappelijk discours van cijfe-

rs en statstieken dat grens tussen wetenschappelijke fictie en feiten compleet deed vervagen  
o epidemische angst en onzekerheid deden de bevolking smachten naar een absolute meester  
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Massa = specifiek soort groep:  

• verregaande ‘uniformisering’ van individuen  
o iedereen gelijk aan elkaar, men denkt ‘samen’, men neigt zich ertoe zich met dezelfde 

ideaalbeelden te identificeren  
o Gustave Le Bon: ‘individuele ziel’ in massa wordt volledig overgenomen door de ‘groepsziel’  
o uniformisering gaat gepaard met quasi absoluut verlies van het rationale denkvermogen en 

het vermogen tot kritische afstandname 
• massavorming is zo oud als de mensheid zelf en er bestaan veel verschillende vormen van  

o kortstondige massavorming tijdens de Sint-Bartholomeusnacht tegenover de langdurige 
massavorming van de Franse revolutie  

o de totaal ongestructureerde massa van de dansplaag in Straatsburg tegenover de 
georganiseerde massa’s die we in leger en kerk aanreffen  

o de religieuze massa’s van de kruistochten tegenover de pseudowetenschappelijke massa’s 
van de 20ste en 21ste eeuw  

o de gigantische massa’s van het nazisme en het stalinisme tegenover de kleinschalige 
massavorming die zich keer op keer voordoet in assisenjury’s  

• massavorming in assisenjury’s  
o jury’s worden in hun uiteindelijke oordeel nauwelijks of niet beïnvloed door de 

argumentatieve kwaliteit van een pleidooi  
o jury’s zijn vrijwel uitsluitend gevoelig voor frequente herhaling van simpele emotionele 

boodschappen en indringende visuele beelden  
• massa’s bestaan sinds mensenheugenis, maar wonnen gestaag aan kracht vanaf de 19de eeuw  

o vroeger slechts kortstondige invloed 
o vanaf de Verlichting steeds duurzamer en kregen meer impact op beleid  

 

Waar kwam die intensifiëring van het fenomeen massavorming vandaan?  

• logisch uitvloeisel van de effecten van de rationalisering en de mechanisering van de wereld  
• meer individuen raakten in een toestand van ‘sociale geatomiseerdheid’: zodra hun aantal een 

kritische grens overschrijdt à proces van massavorming  
• massavorming brengt individuele mensen in een nieuwe psychologische ‘bewegingstoestand’ à 

patronen eerst klein en kort van duur, later steeds grotere maatschappelijke ‘volumes’ over steeds 
langere termijn in beweging  

 

Vier condities die aanwezig dienen te zijn in maatschappij om grootschalige massavorming te laten optreden:  

• de veralgemeende eenzaamheid, het sociaal isolement en het gebrek aan sociale banden in de 
bevolking  

o traditie van de Verlichting gekenmerkt door gestage toename van dit fenomeen  
o loneliness epidemic  
o mate van eenzaamheid significant geassocieerd met het gebruik van sociale media en 

communicatietechnologie  
o probleem is het grootst in geïndustrialiseerde landen à ongeveer 30% van de mensen 

rapporteert chronische ervaringen van eenzaamheid en geïsoleerdheid  
o Arendt: “The chief characteristic of the mass-man is not brutality and backwardness, but his 

isolation and lack of normal social relationships.”  
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• aftakeling sociale band à gebrek aan zinverlening in het leven  
o de mens, als sociaal wezen bij uitstek, leeft voor een ander  
o mechanisering van de wereld nam veel vormen van directe zinverlening weg uit arbeid  
o mechanisering leidt ook op meer directe manier tot zinloosheid: de machine van het 

universum draait zonder doel of zin  
o bullshitjobs 

§ in tweede decennium 21ste eeuw vond de helft van de mensen hun job zinloos  
§ slechts 13% van de mensen wereldwijd echt geëngageerd in zijn job  
§ 63% gaf aan niet geëngageerd te zijn  
§ 24% ‘actief niet geëngageerd’  

• de aanwezigheid van veel vrij vlottende angst en psychisch onbehagen in de bevolking  
o vrij vlottende angst = angst die niet aan een voorstelling is gebonden  
o dergelijke angst is moeilijk beheersbaar en dreigt voortdurend om te slaan in paniek  
o om die reden zoekt mens er in die toestand naar om de angst aan een object te kunnen 

koppelen  
o vrij vlottende angst terug te voeren op de eerste twee condities: een mens die zijn band met 

de ander kwijt is en geen zin ervaart, voelt typisch een onbestemd onbehagen en angst  
o 1 op 5 mensen wereldwijd met een angststoornis gediagnosticeerd  
o enorme verbruik van psychofarmaca  

• vloeit voort uit eerste drie condities: veel ongebonden frustratie en agressie  
o verband tussen sociaal isolement en irriteerbaarheid is logisch en empirisch vastgesteld à 

voelt zich in toenemende mate irriteerbaar, gefrustreerd en/of agressef en zoekt objecten 
om die angst op af te reageren  

o sterke toename van racistisch en dreigend taalgebruik op sociale media  
o wat massavorming bespoedigt is het potentieel aan onafgereageerde agressie dat aanwezigg 

is in de bevolking, de agressie die nog op zoek is naar een object  

 

Op welke manier leiden die condities tot massavorming? 

• aanleiding tot massavorming = suggestie in de ruimte  
o als er onder genoemde omstandigheden via de massamedia een suggestief verhaal verspreid 

wordt dat een object van angst aanduidt én meteen ook een strategie aanreikt om met dat 
object van angst om te gaan  

o vrij vlottende angst koppelt zich aan dat object à breed maatschappelijk draagvlak  
• proces levert psychologische winst op  

o angst die voorheen onbestemd aanwezig was in de maatschappij nu aan een concrete 
oorzaak gekoppeld  

o uiteenvallende maatschappij vindt via de gemeenschappelijke strijd met ‘de vijand’ een 
minimale samenhang, energie en rudimentaire zinverlening terug à gevecht tegen het 
object van angst wordt een met pathos en groepsheroïek beladen missie  

o alle latent broeiende frustratie en agressie wordt afgereageerd wat een enorme ontlading en 
bevrediging met zich meebrengt die de massa zich niet gemakkelijk laat ontnemen 

• individu zwenkt van een hoogst aversieve en pijnlijke psychologische toestand van sociale 
geïsoleerdheid naar de maximale verbondenheid die in de massa bestaat  

o zorgt voor soort roes  
o bij langdurige massavormingen was roes vaak slechts latent aanwezig, maar soms 

manifesteert hij zich ten volle aan de oppervlakte  
o wat men denkt, doet er niet toe, wat telt, is dat men het samen denkt  
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Essentie van massavorming: maatschappij verzadigd van individualisme en rationalisme maakt plots de 
kanteling naar de radicaal tegenovergestelde toestand, naar radicaal irrationeel collectivisme 

• in alle grote massavormingen is voornaamste argument om erin mee te stappen solidariteit met 
collectief  

o één reden waarom absurde elementen in verhaal geen rol spelen: massa ‘gelooft’ in verhaal, 
niet omdat het juist is, maar wel omdat het nieuw gevoel van verbondenheid creëert  

o strategie om om te gaan met het object van angst heeft de functie van een ritueel  
o ritueel gedrag heeft de functie om groepscohesie te creëren à symbolisch gedrag dat als 

doel heeft om het individu aan de groep te onderwerpen  
• rituele functie van massagedragingen zal nooit ontbreken à individu moet op elk moment tonen dat 

het zich onderwerpt aan belang van collectief door opgelgde symbolische gedragingen te stellen  
• redenen waarom individuen meegaan in massavorming zijn uiteindelijk zelden/nooit rationeel 

o het argumentum ad populum en het argumentum ad auctoritatum als schijnargumenten zijn 
voor de meeste mensen voldoende om het verhaal te aanvaarden  

o onderliggende motivatie: groepsvorming en groepsdruk, niet de correctheid van het verhaal  

 

Groepsdrukexperiment van Asch:  

• poging om te begrijpen hoe de vaak absurde theorieën van het nazisme en het stalinisme het 
merendeel van de bevolking in hun greep hadden gekregen  

o in elk groepje van 8 proefpersonen zaten 7 medewerkers van Asch die opdracht hadden 
gekregen om ‘lijnstuk B’ te beantwoorden  

o achtste deelnemer gaf daarop overwegend hetzelfde antwoord à slechts 25% sprak tegen  
o sommige proefpersonen gaven aan dat ze wel degelijk het juiste antwoord kenden, maar niet 

durfden in te gaan tegen de groep  
o anderen gaven toe dat ze onder druk van groep aan eigen oordeel waren beginnen twijfelen  

• deze drie groepen komen altijd terug bij massavorming  
o groep die gegrepen is in de massavorming en het verhaal ‘gelooft’ (getotaliseerde deel van de 

bevolking)  
o groep die er niet echt in gelooft, maar die zich stilhoudt en meegaat met de massa  
o groep die niet gelooft in het massavormende verhaal en dat ook uitspreekt of in handelen 

probeert uit te drukken  
• de drie groepen zijn typisch heel divers 

o om specifieke redenen is die diversiteit het meest zichtbaar in de groep die luidop protesteert 
tegen de massa zelf  

o in de massa zelf verdwijnt de diversiteit onder het typische uniformiserende effect van de 
massa  

o stille ‘middengroep’ valt sowieso niet op  

 

Gustave Le Bon: effect van massavorming identiek aan dat van hypnose 

• zowel hypnose als massavorming in grote mate veroorzaakt door een stem  
o totalitaire leiders beseffen dat heel goed  
o systeem altijd primair in stand gehouden door systematische indoctrinatie en propaganda die 

dagelijks via de massamedia in de bevolking geïnjecteerd worden  
o bevolking letterlijk op de trillingsfrequentie van de stem van de totalitaire leiders gehouden  
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• elke andere stem systematisch geëlimineerd  
o eerste dat totalitaire leiders doen: zorgen dat hun stem de enige is die nog klinkt  

§ dictators doen dat ook, maar beperken monopolie op stem tot publieke ruimte  
§ totalitaire systemen slagen erin om ook in privésfeer alternatieve stemmen te 

censureren 
o enerzijds ‘spontaan’ door paranoïde verklikkersmentaliteit, anderzijds door verregaande 

sociale fragmentering en isolering  
o voor mensen quasi onmogelijk om in grotere groepen samen te komen en streven ernaar om 

alle sociale en familiale banden te verbreken en te vervangen door de enige toegelaten band: 
deze tussen het individu en het totalitaire systeem  

• bij hypnose en massavorming: aandacht door suggestieve uitspraak of suggestief verhaal op een heel 
beperkt aspect van de realiteit gericht à vernauwing aandachtsveld is, naast rituele functie, 
bijkomende factor die ervoor zorgt dat de gevolgde logica ronduit absurde kenmerken gaat vertonen  

• wat in cijfers en grafieken wordt uitgedrukt, heeft het effect om (ten onrechte) als feiten ervaren te 
worden à massamedia kiezen er (intuïtief) voor om de massavorming in stand te houden door enkel 
de informatie die het verhaal ondersteunt in grafieken uit te drukken  

• vernauwing aandachtsveld trekt zich ook door naar het emotionele vlak  
• emotionele ongevoeligheid voor lijden dat buiten de aandachtscirkel valt, mag geenszins verward 

worden met ordinair egoïsme 
o Le Bon: zowel massavorming als hypnose zorgen ervoor dat individuen hun egoïstische 

strevingen radicaal kunnen negeren  
o hypnotiserende verhaal focust de aandacht dermate op een klein aspect van de realiteit, dat 

alles wat zich daarbuiten bevindt onopgemerkt passeert  
• meest verbluffende observatie bij 20ste-eeuwse totalitatrisme: de quasi grenzeloze tolerantie van de 

bevolking ten aanzien van de enorme persoonlijke schade die ze leed door de betrokken regimes  
• ook invloed op zintuigelijke perceptie 

o collectieve hallucinaties die uitdaging stellen aan begripsvermogen van elke moderne 
psychologie  

o impact van massavorming op het mentale functioneren van de mens is quasi ongelimiteerd  

 

De massa is radicaal onverdraagzaam ten aanzien van andere meningen en heeft een sterke neiging tot 
autoritarisme:  

• dissidente stemmen lijken voor de mensen  
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 aandachtscirkel van de massa  
o uitermate aversief omdat ze dreigen de roes te doorbreken en op die manier terug te 

confronteren met de negatieve toestand de voorafging aan de massavorming  
o buitengewoon frustrerend omdat ze afreageren van latente agressie dreigen te ontnemen  

• massa overtuigd van haar superieure ethische en morele intenties  
o wie niet meedoet is een verrader van het collectief à verklikking  
o verklikking in combinatie met vierde factor (mogelijkheid die massavorming biedt om 

frustratie en agressie limietloos af te reageren) à welgekend fenomeen: de massa is geneigd 
tot wreedheid jegens wie haar weerstaat en voert die typisch uit alsof het een ethische, 
heilige plicht is  

• autoritarisme en onverdraagzaamheid zijn volgens Le Bon wezenskenmerken van massavorming  
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DE MENNERS VAN DE MASSA  

Belangrijk verschil tussen massavorming en klassieke hypnose: 

• bij hypnose is enkel het bewustzijnsveld van de gehypnotiseerde vernauwd  
• bij massavorming is gewoonlijk ook degene die het verhaal articuleert mentaal in de greep van het 

verhaal, meestal aandachtsveld nog meer vernauwd dan dat van de massa à reden: degene die de 
massa leidt, gelooft meestal fanatiek in de ideologische basis van het verhaal dat de massa beheerst  

 

Ten aanzien van de menners van de massa ontstaan gemakkelijk twee tegengestelde psychische houdingen:  

• blindelings vertrouwen: men gaat op in de massa 
• volledig wantrouwen: men ziet hen als mensen die willens en wetens een kwaadaardig plan uitvoeren  

à berusten op gelijkaardig misverstand: ze schrijven aan de menners een te absoluut weten toe  

 

Andere misverstanden: menners zouden gedreven worden door geld of sadistisch genot à niet bevestigd door 
historisch onderzoek 

• klassieke crimineel: intrinsiek genot aan het met de voeten treden van sociale regels 
• bij menners: criminaliteit ligt eerder in het kritiekloos en gedachteloos volgen van een regelapparaat, 

ook als het ronduit onmenselijk wordt  

 

Totalitarisme is ware demonstratie van de banaliteit van het kwaad:  

• het genadeloos volgen van een ideologische regel en logica, ook als die over alle ethische grenzen 
heen drijft  

• in beginfase proces: dergelijke logica maakt zich meester van de bevolking à raakt doordrongen van 
bepaalde ideologische overtuigingen die ze niet meer kan onderscheiden van de realiteit  

à uit deze dynamieken rijzen langzaam de totalitaire partijen en de totalitaire leiders op die deze logica 
geleidelijk aan institutionaliseren en opleggen aan de maatschappij  

 

Wat menners van de massa kenmerkt: hun morbide logische gedrevenheid à de realiteit moet en zal worden 
aangepast aan de ideologische fictie 

 

Gedrevenheid leidt tot mentale en emotionele blindheid die werkelijk verbluffende proporties aanneemt  

 

In toestand van massavorming blijft mens wel degelijk de mogelijkheid hebben om ethische keuzes te maken:  

• onder hypnose kan men mensen er niet toe bewegen om ethische grenzen te overschrijden die ze in 
‘wakkere’ toestand respecteren  
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• anonimiteit die massa biedt is slechts excuus en dekmantel om de eigen driften de vrije loop te laten  
• wie in massa misdaden pleegt toont vooral dat hij onder normale omstandigheden zich enkel om 

tactische en niet om ethische redenen beheerst  
• verklaring voor bekende immoraliteit van de massa: doet het verbergen van het ontbreken van 

normaal aanwezige ethische besef tijdelijk ophouden  

 

Massavorming heeft zowel slachtoffers als daders in haar greep  

 

Psychologische reactie totalitaire leiders als ze uit de massa verwijderd worden: wakker worden à niet enkel 
gehypnotiseerd door ideologie, maar ook door de massa  

 

Tussen de psychologische toestand van de massa en haar leiders is er een soort circulaire causaliteit: ze 
hypnotiseren elkaar  

 

Dat totalitaire leider zelfs gehypnotiseerd is, betekent niet dat hij alles gelooft dat hij vertelt aan de bevolking 
à hij gelooft blindelings in de ideologie die hij probeert op te dringen, maar niet in het discours dat hij 
hanteert om die ideologie te promoten  

 

Ook de menners van de massa zijn tot fanatieke zelfverloochening in staat  

 

De essentie van het totalitarisme is niet utilitaristisch of gericht op egoïstisch voordeel:  

• geld en macht zijn slechts tussendoelen  
• ultieme doel: realiseren van ideologische fictie à leider offert daarvoor zijn eigen egoïstische 

belangen blindelings op  

 

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

 

Experimenteren op mensen is de prototypische activiteit van totalitarisme: de ultieme onderwerping van de 
realiteit aan de pseudowetenschappelijken ideologische fictie  

 

Menner verschilt van klassieke idealist door zijn radicale fanatieke blindheid en door een merkwaardige 
principeloosheid en een afkeer van wetten  

• regeert typisch per decreet, op basis van tijdelijke ‘regels’ die men naar willekeur kan aanpassen  
• elke wet is een belemmering in het doordrukken van de ijzeren logica van de totalitaire theorie  
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Als men eenmaal het uitgangspunt van de logica heeft aanvaard, dan volgt al de rest er onvermijdelijk uit: elk 
logisch tegenargument wordt systematisch uit het aandachtsveld verdrongen en ‘onschadelijk’ gemaakt en 
stap voor stap worden alle normale ethische grenzen overschreden  

 

Obsessie met tekens: met tekensysteem probeer het totalitarisme zijn logica in het reële te griffen, aan de 
objecten vast te klinken à geven van tekens en stigma’s = eerste stap vernietigingsproces  

 

Psychologische essentie van het totalitarisme: totalitarisme is een poging om de meerduidigheid van 
menselijke taal te reduceren tot de eenduidigheid van een tekensysteem  

• verschil tussen mens en dier: gehanteerde communicatiesysteem  
o dieren gebruiken tekens die zich op een vaste en relatef onveranderlijke manier verhouden 

tot datgene waar ze naar verwijzen  
o mensen gebruiken symbolen of woorden die afhankelijk van de context waarin ze verschijnen 

iets volledig anders betekenen  
• eigenschap menselijke taal introduceert eindeloze rijkdom en variatie, maar ook een fundamentele 

onzekerheid  

à totalitarisme is ultieme poging om zich van deze onzekerheid te ontdoen in een (pseudo) wetenschappelijke 
zekerheid en genadeloze logica terug te trekken  

 

De logica van een totalitair systeem is voortdurend in beweging en wordt typisch absurder en absurder:  

• bestaansreden totalitair systeem is onder andere dat het angst kanaliseert en daarom moet het ook 
steeds nieuwe objecten van angst aanduiden  

• zonder angst te kunnen koppelen aan een object, heeft het systeem geen bestaansreden meer  
• de kern van het fenomeen van het totalitarisme is de dynamiek ervan  

 

Doorheen het hele proces toont het verhaal zich immuun voor kritiek en het bevestigt zichzelf tot in het 
absurde toe  

 

De vicieuze cirkel waarin massavorming en totalitarisme typisch terechtkomen is ‘geruststellend’: 
massavorming en totalitarisme vernietigen noodwendig zichzelf  

• intrinsiek zelfdestructief  
• massavorming voedt zich aan angst en agressie; zonder angst en het vooruitzicht op het bevredigen 

van agressie valt de massadynamiek stil  
• zelfdestructiviteit bereikt zijn hoogtepunt op het moment dat het systeem erin slaagt om elke 

tegenstem te doen zwijgen en de oppositie monddood te maken  
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Radicaal verschil met dictaturen:  

• milderen agressie op het moment dat ze de macht stevig in handen hebben 
• totalitaire leider is verblind door zijn ideologie à volgt waanzin van zijn logica tot aan de limiet 

 

Zonder een tegenstem die de massieve resonantie van het massaverhaal doorbreekt, vervalt een totalitair 
systeem in radicale zelfdestructiviteit à hypnose compleet  

 

Totalitarisme vertrekt ook van ‘goede’ bedoelinge: het ambieert niet minder dan een totale transformatie van 
de maatschappij in de richting van een ideologisch ideaalbeeld  

 

Gustave Le Bon: “de massa is enkel tot destructie in staat”  

• ze streeft het hoogste goed na en stelt solidariteit boven alles, ze gelooft in een ideologisch paradijs, 
maar de uitkomst is altijd hetzelfde 

• massa en menners blind meegesleurd in de destructieve maalstroom, tot de uiterste consequentie 
gedraven van de logica waarin hun geest gegrepen is  
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COMPLOT EN IDEOLOGIE  

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

• complottheorieën gebruikt om complexe maatschappelijke processen en massavormingen te 
verklaren  

• Protocollen van de Wijzen van Sion (begin 20ste eeuw): er is een soort Joodse geheime wereldregering 
die de nationale regeringen stuurde en in haar greep had 

• de neiging om grootschalige massavorming te herleiden tot een machinatie van een kwaadaardige 
elite dateert al van vroeger (op zijn minst van in het begin van de Verlichting)  

o Chevalier de Malet: alle helden van de Franse Revolutie zijn eigenlijk geheime agenten van 
vrijmetselaarsloges die behoorden tot een ruimere ‘revolutionaire sekte’ 

o Monita Secreta: samenzwering van Jezuïeten  

 

De term ‘complottheorie’:  

• tegenwoordig wordt de term te pas en te onpas gebruikt, ook als het theorieën betreft die eigenlijk 
niet van een complot gewag maken  

• drie kenmerken die aanwezig moeten zijn 
o er moet een bewust, intentioneel en planmatig streven zijn  
o dat streven moet een verborgen, geheim karakter hebben  
o het streven moet gericht zijn op het toebrengen van schade  

• ook incorrect gebruikt om intellectueel vruchtbare beschrijvingen en analyses van machtsstructuren 
op niveau van bankenwereld, politiek, industrie, economie en media mee aan te duiden  

• term is verworden tot een stigma (= een discursief middel waarmee het dominante discours zich 
beschermt tegen kritische reflecties  

o term zelden of nooit toegepast op theoriën die in lijn liggen met het dominante verhaal en 
nochtans echte complottheorieën zijn  

o dat ze niet als complottheorie gestigmatiseerd worden, komt enkel omdat ze tot het 
dominante maatschappelijke discours behoren  

 

Moeten we massavorming als het gevolg van een complot beschouwen? 

• in de massa wordt de individuele ziel vervangen door een gemeenschappelijke groepsziel 
o massa handelt gecoördineerd en hanteert dezelfde leuzen à typische gedachten en 

manieren van uitdrukken  
o op die manier wekt massa automatisch de indruk een sterk georganiseerd fenomeen te zijn  

• massavorming = proces waarbij individuen gegrepen worden door een gemeenschappelijk verhaal dat 
hen verenigt in een heroïsche strijd tegen een object van angst  

o reëel-fysiek aanvoelen tussen individuen die een massa vormen die men niet enkel kan 
verklaren op basis van het delen van eenzelfde verhaal  

o ‘superindividu’ = een soort overkoepelende identiteit waarin alle individuen als cellen van 
eenzelfde lichaam met elkaar verbonden zijn  

• massa niet alleen verenigd door dezelfde gedachten, overtuigingen en gedragingen, maar ze lijkt ook 
een soort fysieke eenheid te vormen  
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Ook bedreigende karakter massa zorgt ervoor dat ze als complot gezien wordt:  

• massa streeft naar controle over de maatschappij  
o sinds massa meer duurzaam karakter heeft en constante invloed uitoefent, is het nog 

duidelijker  
o moderne massa stuwt altijd in dezelfde richting: de hypergecontroleerde maatschappij  

• wie niet meegezogen wordt in de massavorming bevindt zich in eerste instantie in een uiterst diffuse 
situatie die hij niet begrijpt en waarin hij zich bedreigd voelt door haar controlerende ingesteldheid en 
haar typische intolerantie tegenover wie niet tot haar behoort  

o ontstaan intense behoefte aan eenvoudig schema waarmee men complexiteit mentaal kan 
beheersen en waarmee men de angst en andere intense emoties kan plaatsen en controleren  

o complot herleidt enorme complexiteit tot eenvoudig schema: angst gekoppeld aan één object 
o fanatiek complotdenken getuigt van quasi onweerstaanbare neiging van mens om bij tegen-

spoed iemand te vinden die men verantwoordelijk kan stellen en bijgevolg ook tot object van 
agressie kan maken  

• complotdenken vervult in zeker opzicht dezelfde functie als massavorming  
o alles nu verklaarbaar aan de hand van een eenvoudig schema 
o complotvoorstellngen krijgen zo enorm psychisch belang: door de veelheid van affecten die 

zich aan die voorstellingen koppelen, zuigen ze aan als een psychische magneet en dringen ze 
zich uiteindelijk op als verklaringen voor zowat alles wat er gebeurt  

• denken in termen van complotten is verleidelijk  
o logica heeft neiging om steeds verder te verglijden en uiteindelijk in het absurde te eindigen  
o ontstaan fundamenteel wantrouwen dat men ervan uitgaat dat wat ‘de mainstream’ als juist 

beschouwt, zeker verkeerd moet zijn  
o elite = pure kwaad  
o het weten en de macht van de elite worden daarbij makkelijk te hoog ingeschat  
o complotdenken blaast zo de omvang van de gepercipieerde vijand tot in het oneindige op, 

zodat men zichzelf uiteindelijk niet anders dan machteloos kan voelen tegenover die gigant  

 

Denken in termen van complotten gebeurt vaak meer omwille van de psychologische ‘voordelen’ dan uit liefde 
voor de feiten:  

• interne logica is niet zelden sterk, maar theorieën hebben neiging om contact met de feiten te mijden  
• massavorming maakt blind en doet dat even grondig bij intelligente als bij minder intelligente mensen  

 

Er wordt wel degelijk gestuurd en gemanipuleerd:  

• sturing is niet primair een sturing door personen  
o meest fundamentele sturing is onpersoonlijk van aard  
o wat stuurt = ideologie  
o ideologieën organiseren en structureren een maatschappij progressief en organisch  
o dominante ideologie is mechanisch van aard: haalt aantrekkingskracht uit het utopische 

toekomstbeeld van een artificieel paradijs  
• op dat fundamentele niveau moeten we de ‘geheime’ krachten situeren  

o iedereen volgt dezelfde regels en resultaat is dat er strikt regelmatige patronen ontstaan in 
de samenleving  

o mens is altijd al aan de hogergenoemde ‘verleidingen’ ten prooi gevallen  



 35 

§ binnen religieuze discours: verleidingen als gevaarlijk beschouwd  
§ met opkomst mechanistisch denken veranderde dat  

o verleidingen vanaf dan verankerd in het dominante verhaal en er ook door gerechtvaardigd  
o hele evolutie naar hypergecontroleerde technologische samenleving is simpelweg onver-

mijdelijk zolang menselijke geest in mechanistische logica gevangen blijft en door die 
attractoren beheerst wordt  

o de overgang van een democratie naar een totalitaire technocratie lag eigenlijk al van in het 
begin besloten in de logica van de mechanistische ideologie  

• vanuit deze ideologie werden instituten gecreërd, die plannen maken omtrent hoe toekomstige maat-
schappij er moet uitzien en hoe die ideale toekomstige maatschappij moet omgaan met crisissituaties  

• definitie van complot: geheim, planmatig, intentioneel en kwaadwillig opzet à paar opvallende 
dingen  

o van geheim opzet is er niet veel sprake, want alle plannen zijn open en bloot te vinden  
o of die plannen via gerichte instructies het discours en het optreden van experts sturen, is op 

zijn minst twijfelachtig  
• enige waar expertdiscours consistent in is, is dat besluiten altijd gaan in richting van meer technolo-

gisch en biomedisch gecontroleerde maatschappij (in richting van realiseren mechanistische ideologie) 
• in heel het proces van de uitoefening van de macht moeten er doorgaans maar weinig geheime 

plannen en afspraken worden gemaakt  
o dominante ideologie selecteert wie op sleutelposities terechtkomt  
o alle mensen op sleutelposities volgen automatisch dezelfde regels in hun denken en 

gedragingen en ze worden door dezelfde attractoren aangetrokken  
o gedrag en denken zullen in dezelfde richting afwijken, zonder dat ze onderling communiceren  
o ultieme meester is de ideologie, niet de elite  

• plannen en toekomstvisies worden ook niet zozeer opgedrongen aan de bevolking 
o in veel opzichten geven de menners van de massa aan de bevolking wat ze wilde  
o in angst wil de bevolking een meer gecontroleerde maatschappij  
o de ‘plannen’ van de genomende instituten gaan eigenlijk niet zozeer vooraf aan de 

ontwikkelingen, ze volgen er eerder op  
o degenen die massa mennen, zijn niet echt leiders: ze bepalen niet waar massa heen zal gaan  
o complotdenken bevestigt menners van de massa in hun narcisme door hen serieus te nemen  

• genoemde praktijken kunnen wel overgaan in iets dat de structuur van een complot heeft  
o 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 macht sterk gecentraliseerd 
o macht wordt zonder veel ethische en morele scrupules gehanteerd  

• in hun pogingen om hun ideaalbeeld op te leggen aan de maatschappij overschrijden instituten en 
mensen wel degelijk ethische grenzen  

o als dat ver genoeg gaat, kunnen hun strategieën inderdaad de vorm aannemen van een 
volwaardig complot  

o naarmate het proces van totalisering zich verder doorzet, wordt het totalitaire regime steeds 
meer als een volwaardig ‘geheim genootschap’ georganiseerd  

• dat er in het huidige maatschappelijke klimaat nauwelijks nog ruimte is om verwordingen op het 
niveau van het uitoefenen van de macht aan de kaak te stellen, is ronduit gevaarlijk  

o nefaste invloed opkomst massa: radicale intolerantie ten aanzien van afwijkende meningen  
o la passion d’ignorance  
o fanatiek complotdenken draagt paradoxaal genoeg eerder bij aan dat probleem: meer 

genuanceerde analyses van de dimensie van de macht worden minder zichtbaar  
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• iedereen heeft het moeilijk om mate waarin er v kwaadwillige manipulatie sprake is juist in te schatten  
o ofwel wordt ze volledig miskend, ofwel ziet men haar over  
o aantrekkingskracht 2 tegenpolen situeert zich in eerste instantie op affectief-driftmatig vlak: 

beide interfereren met authentieke, oprechte intellectuele passie om te willen weten  
• in de maatschappij rijst een polarisatie op tussen twee kampen  

o een grote groep (de massa) die alles slikt dat in de mainstreammedia verschijnt en een groep 
die hetzelfde verhaal volledig wantrouwt  

o twee groepen zien in de sociale ontwikkelen een verschillende gestalt en kunnen zich niet 
inbeelden dat de andere groep er een ander figuur in ziet  

• risico van gewelddadige confrontatie is niet onbestaande à complotdenken kan op zich ook 
aanleiding geven tot het oprijzen van een massafenomeen  

• complotdenken kan reactie zijn op massavorming, maar kan ook aanleiding geven tot massavorming  
o kleinere massa zal in fysieke confrontatie het onderspit delven  
o getuigt daarmee van blindheid en zelfdestructiviteit die eigen is aan massavorming  
o als men de grote massa wil afremmen, moet men dat primair via de psychische weg doen  

 

Complotdenken is zowel in intellectueel als in ethisch en pragmatisch opzicht iets om voorzichtig mee te zijn:  

• ontstaan vaak als een verklaring voor het fenomeen massavorming, maar toont de neiging om te 
verglijden in theorieën die steeds verder af staan van een genuanceerde visie  

• er zit in de meeste maatschappelijke omwentelingen een bepaalde complotdimensie, maar ze wordt 
makkelijk overschat  

• er is een sturende en organiserende instantie, maar die bestaat primair niet uit een samenzwerende 
elite, maar wel uit een typische manier van denken (ideologie)  

• hele maatschappij heeft op een of andere manier een aandel in het oprijzen van de massa: elke mens 
draagt er een verantwoordelijkheid in  

 

Probleem laat zich niet oplossen door het gewelddadig uitschakelen van een kwaadaardige elite:  

• essentie probleem: enorme massadynamiek à totalitaire leiders zijn uiterst vervangbaar  
• geweld als reactie tegen massavorming en totalitarisme is natuurlijk wel effectief als het toegepast 

wordt door externe vijanden van een totalitair systeem  
o voor intern verzet is het contraproductief  
o massa ziet er alleen maar verantwoording en vrijgeleide in om haar toch al enorme potentieel 

aan frustratie en agressie vrije loop te laten en af te reageren op wie ze als vijand beschouwt  
• geweldloos verzet is merkwaardig succesvol  
• zowel massa als haar menners zijn gegerepen door ideologisch gekleurd verhaal à in greep van stem 

o massavorming = fenomeen waarbij individuen in de resonantie van een stem gegrepen is  
o niet heel de bevolking valt ten prooi aan dit proces à drie groepen 

§ de massa zelf die echt meegaat in het verhaal en gehypnotiseerd is (ongeveer 30%)  
§ een groep die niet gehypnotiseerd is, maar ervoor kiest om niet tegen de massa in te 

gaan (ongeveer 40 tot 60%)  
§ een groep die niet gehypnotiseerd is en wel actief verzet biedt tegen de massa (van 

10 tot 30%)  
• derde groep moet zijn stem laten klinken en dat zo oprecht mogelijk 

o noodzakelijk om resonantie dominante, hypnotiserende stem niet absoluut te laten worden 
o het laten klinken van een andere stem heeft altijd een effect op de twee andere groepen  
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o niet hypnose eerste groep doorbreken, maar hypnose wordt wel minder diep en het 
voorkomt dat de massa tot gruwelijkheden overgaat  

o effect treedt ook op bij de leiders  
o laten klinken stem moet daarbij typisch op zo rustig en respectvol mogelijke manier gebeuren  
o illusie om te denken dat zwijgen de beste optie is voor wie dan ook  

• effect van dissidente stem op de tweede groep 
o wel vatbaar voor de kwaliteit van rationele argumenten  
o op een zo onderbouwd en helder mogelijke manier de indoctrinatie en propaganda van het 

totalitare verhaal analyseren en weerleggen  
o tegenargumentie moet er nooit gericht op zijn om het proces van massavorming om te keren 

en naar de toestand terug te keren zoals die ervoor bestond à tegengestelde effect  
o formuleren van tegenargumenten moet gedisciplineerd en georganiseerd gebeuren, via 

werkgroepen gespecialiseerd in onderwerpen  
o biedt tegengif tegen één van de meest nefaste effecten van het totalitarisme: het vernietigen 

van elke sociale band en structuur  
• derde groep spreekt ook voor zichzelf  

o groep wordt meestal in mindere of meerdere mate object van frustratie en agressie massa  
o als deze groep stopt met spreken, bevestigt hij het stigma  
o spreken en rationeel redeneren is wat mensen onderscheidt van dieren à stoppen met 

spreken is de weg vrijgeven voor ontmenselijking  
o spreken leidt tot ervaringen van zin en existensie, ten minste als diegene die spreekt zo 

oprecht en eerlijk mogelijk zijn eigen, subjectieve waarheid probeert onder woorden te 
brengen  

o dissidente spreken moet authentiek waarheidsspreken zijn  
o het is in die act van het waarheidsspreken dat absurditeit van het totalitarisme zinvol wordt  

• spreken in het belang van alle partijen  
o het aantal mensen dat zich via dit soort spreken moet verenigen is niet zo enorm groot  
o absurditet van het discours speelt in haar nadeel  
o non-conformistische groep moet altijd voor ogen houden dat de massa intrinsiek 

zelfdestructief is en op termijn altijd zichzelf kapot maakt  
• meer strategische optie om massavorming te doorbreken: het vervangen van het ene object van angst 

door het andere  
o als er een ander object aangereikt wordt dat nog meer angst inboezemt 
o proberen om een alternatief verhaal te laten circuleren dat het totalitaire regime zelf als 

object van angst naar voren schuift  
o als men in datzelfde verhaal ook een strategie aanreikt om met dat nieuwe object van angst 

om te gaan, kan je meer duurzame heroriëntering van de angst realiseren  
o als het gematigd wordt toegepast: men waarschuwt met gegronde redenen voor reëel gevaar  
o als men het tot primaire strategie maakt, overschrijdt men ethische grenzen en vervalt men 

in dezelfde ontmenselijking als deze die eigen is aan massavorming  
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VOORBIJ HET MECHANISTISCH 
WERELDBEELD  
HET DODE VERSUS HET LEVENDE UNIVERSUM  

Oorzakelijke redenering in het boek: de mechanistische ideologie bracht steeds meer individuen in een 
toestand van sociaal isolement, gebrek aan zinverlening, vrij vlottende angst en onbehagen en latente 
frustratie en agressie à grootschalige en langdurige massavorming à opkomst van totalitaire staatssystemen  

 

Massavorming en totalitarisme zijn de symptomen van de mechanistische ideologie:  

• signaliseren een onderliggend probleem: groot deel van de mensen voelt zich sociaal geïsoleerden 
kampt met intense ervaringen van angst en zinloosheid  

• genereren ziektewinst zonder dat ze het onderliggende probleem zelf oplossen  
• wat we nodig hebben, is analyse van het onderliggende probleem = mechanistische ideologie  

o maatschappijen geteisterd door denkbeelden  
o meest fundamentele verandering die we moeten nastreven is verandering op vlak van 

bewustzijn  
• één van de kernkenmerken van mechanistische ideologie: universum als een logisch kenbaar, 

voorspelbaar, controleerbaar en ongericht mechanisch proces  

 

Mechanistisch wereldbeeld al aanwezig in beginperiode westerse beschaving:  

• bij oude Grieken: atomisten à universum = verzameling van mechanisch met elkaar interagerende 
materiële deeltjes  

• duurde tot Verlichting voor mechanisch denken dominant werd  
o onstaansmythe: alles begint met een oerknal die de machine van het universum in beweging 

zet en via een reeks mechanistische effecten eerst een reeks anorganische elementen 
voortbrengt en vervolgens ook levende wezens 

o wereld = dood mechanistisch proces zonder doel of gerichtheid  
o proces als strikt voorspelbaar gezien à Laplace: “We kunnen de huidige toestand van het 

heelal beschouwen als het gevolg van het verleden en als de oorzaak van de toekomst. Als er 
een intelligentie zou zijn die, op een gegeven moment, alle krachten zou kennen die op de 
materie inwerken, alsook de exacte situatie van elk onderdeel van alle materie, dan zou deze 
alle bewegingen van 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.”  

• Russelparadox: er kan nooit een instantie zijn die over een volledige kennis kan beschikken  
o zo’n instantie zou ook over volledige kennis over zichzelf moeten beschikken, en ook over  

volledige kennis over zichzelf als bezitter van volledige kennis over zichzelf, en zo tot in  
oneindige  

o Heisenberg: men kan over elementaire deeltjes niet in termen van zekerheid spreken  
§ naargelang men hun positie in de tijd preciezer bepaalt, wordt hun lokalisatie in de 

ruimte onzekerder  
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§ “Not only is the universe stranger than we think; it is stranger than we can think.”  
• atomen bleken complexer en ongrijpbaarder dan gedacht  

o wervelende, energetische systemen, eerder trillingspatronen dan vaste materie  
o blijken helemaal geen materiële fenomen te zijn, maar eerder tot orde van bewustzijn te 

behoren  
• ander wetenschapsdomein dat betere, concretere perspectieven biedt: de complexe en de 

dynamische systeemtheorie en de chaostheorie  

 

De complexe en de dynamische systeemtheorie en de chaostheorie:  

• Mandelbroth: ruis die computersignalen verstoort die doorgestuurd worden via telefoonlijnen  
o ruis kwam tot stand door reeks externe factoren die op een toevallige en onberekenbare 

manier de transmissie van de signalen hinderden  
o er kan normaal gezien geen enkele regelmaat in de ruis op de telefoonlijnen zitten (externe 

factoren werken elk op afzonderlijke manier in op ruis)   
• veronderstelling dat er toch patroon in de ruis zat  

o “Het is niet omdat het niet logisch is, dat het niet kan bestaan.” 
o Cantor dust: lijnstuk repetitief in drie delen en telkens middelste stuk weglaten  

• hoe kan het dat een reeks zich los van elkaar manifesterende, toevallige factoren tot een dergelijk 
regelmatig patroon leidt?  

o alsof alle toevallige, mechanische verstoringen in een stabiel en strikt mathematisch 
geordend veld gertrokken werden om daar van elke toevalligheid ontdaan te worden  

o Gleick: “Life sucks order from a sea of disorder.” 
o bij levende organismen zijn we deze kwaliteit van zelforganisatie normaal gaan vinden, maar 

als dit fenomeen zich manifesteert in de anorganische wereld, komt het ronduit 
bevreemdend en in strijd met het gangbare wereldbeeld over  

• Robert Shaw: regelmaat in het druppelen van kranen  
o er zit een mathematische regelmatigheid in het tijdsverloop tussen het vallen van de druppels 

die prachtige organische patronen oplevert  
o waarom al die los van elkaar staande factoren tot een vast patroon leiden is binnen een 

mechanistisch wereldbeeld moeilijk of niet te verklaren  
• 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 fascination of living 
things.”  

• fractaaltheorie toonde onvermoede, mathematische gedetermineerdheid van reeksen natuurlijke 
vormen  

o patronen in zeeschelpen  
o reeks van Fibonacci: reeks getallen die bekomen wordt door te starten met de getallen 0 en 1 

en vervolgens telkens een getal toe te voegen dat de som is van de twee voorgaande getallen 
à bepaalt de curves van een spiraal die men overal in de natuur terugvindt  

• het chaotische waterrad van Lorenz  
o mechanisch toestel dat bewegingen maakt die directe overeenkomsten vertonen met de 

dynamieken van convectiepatronen in vloeistof en gas  
o roterend wiel waaraan emmertjes met een gat in de bodem bevestigd zijn  
o bij heel lage instroom beweegt rad niet, omdat water sneller wegstroomt dan het instroomt  
o bij iets hogere instroom vult het emmertje zich wel en begint het rad te bewegen, soms in de 

ene richting, soms in de andere  
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o zodra het rad een bepaalde richting gekozen heeft, is het gedrag van het rad regelmatig en 
voorspelbaar en direct gecorreleerd aan de instroom van het water  

• als instroom een bepaalde grens overschrijdt, begint het rad zich onregelmatig te gedragen  
o door hoge snelheid krijgen bovenaan passerende emmertjes nauwelijks de kans om zich te 

vullen, waardoor het rad afremt, eventueel tijdelijk tot stilstand komt, dan verder doordraait 
in dezelfde richting of eventueel in de tegengestelde richting  

o onregelmatigheid in de chaotische fase is totaal à geen enkel zich (strikt) herhalen patroon 
of herhalende periode  

• bewegingen toch strikt gedetermineerd  
o kunnen beschreven worden door een mathematisch model bestaande uit drie recursieve 

differentiaalvergelijkingen met drie onbekenden  
o ook eindeloze reeks oplossingen van deze vergelijkingen vertoont geen enkele periodiciteit à 

er valt geen enkel terugkerend patroon te bespeuren in de reeks waarden van de 
onbekenden die door de vergelijkingen gegenereerd worden  

• dynamiek van het rad toont strikte overeenkomsten met structuur irrationele getallen  
o irrationaal verwijst in eerste plaats naar dat dergelijke getallen zich niet als breuk laten 

schrijven  
o niet rationeel à storend in een logisch geordend, rationeel wereldbeeld  
o grenzen van de ratio leiden in eerste instantie altijd tot onzekerheid, angst en agressie  

• waterrad bezit eigenschap van de deterministische onvoorspelbaarheid  
o zelfs met de formules van het waterrad in de hand, kun je geen seconde op voorhand 

voorspellen hoe het zich zal gedragen  
o om te kunnen voorspellen, dien je huidige bewegingstoestand op te meten en in te voeren in 

formules, maar zelfs onmeetbaar kleine verschillen in de huidige bewegingstoestand kunnen 
tot radicale verschillen in het toekomstige gedrag leiden = sensitiviteit voor initiële condities  

• idee Lorenz om successieve waarden van de drie grootheden in de vergelijkingen uit te zetten op een 
driedimensioneel orthogonaal assenstelsel  

o zeer regelmatige figuur met opvallende esthetische kenmerken = Lorenz-attractor  
o 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.”  

o bepaalde zich chaotisch manifesterende gedragingen worden toch door een strikte orde 
bepaald én kunnen visueel worden voorgesteld in de phase-space  

o doet denken aan de ideële wereld van Plato  
o Heisenberg: “I think that modern physics has definitely decided in favor of Plato. The smallest 

of units of matter are not objects in the ordinary sense; they are forms, ideas.”  
• belangrijkste les die waterrad ons te leren heeft: men kan specifieke gedragingen van het waterrad 

niet voorspellen, maar men kan principes wel leren kennen waarvolgens het zich gedraagt en  
sublieme esthetische figuren die onder chaotische oppervlakte van die gedragingen verborgen liggen  

o geen rationale voorspelbaarheid, maar bepaalde mate van intuïtieve voorspelbaarheid  
o Poincaré: niet altijd logisch begrip nodig om op intuïtieve manier te begrijpen en te 

voorspellen à nastreven van logische kennis kan zelfs contraproductief zijn  
• de manier waarop je als toeschouwer het rad ervaart, zal sterk afhangen van het niveau waarop je 

aandacht zich richt  
o als je elke geïsoleerde beweging of reeks bewegingen op zich bekijkt, dan komen de 

bewegingen als chaotisch en disparaat over  
o als je je kunt inleven in het rad en voeling krijft met de diepere ritmiek, dan ervaar je de 

tijdloze, creatieve harmonie die onder de verscheidenheid van de oppervlakkige bewegingen 
aanwezig is  
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• de meeste fenomenen in de natuur zijn complex en dynamisch van aard en zijn in al hun complexiteit 
eigenlijk onvoorspelbaar, maar volgen wel bepaalde principes  

o grootste opdracht van de mens: in alle complexiteit van het bestaan moet hij de tijdloze 
principes van het leven ontdekken  

o hoe beter we de 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, geordende principe dat uit 
heel het universum spreekt 

o hoe meer we ons aan principes houden, hoe reëler die principes worden in het leven en hoe 
meer we als mens een gevoel van existentie en ruggengraat ontwikkelen  

o te opportunistisch in het leven staan, leidt niet zelden tot verlies aan eigenheid en ervaringen 
van zinloosheid in het leven  

o als men voeling met onderliggende principes en figuren verliest à leven meer en meer als 
een zinloze chaos ervaren  

• een maatschappij moet primair voeling houden met een aantal principes en grondrechten  
o als een maatschappij die fundamentele rechten van het individu niet respecteert, dan wordt 

ze gegrepen door chaos en absurditeit  
o geloof in mechanistische aard van universum en de overschatting van de vermogens van het 

menselijke verstand à neiging om de maatschappij steeds minder principieel te gaan leiden  
o voor Verlichtingsmens: niet meer zich aan geboden en verboden en morele en ethische 

principes houden, maar zich op basis van ‘objectieve’ kennis over de wereld zo efficiënt 
mogelijk te bewegen in de overlevingswedstrijd  

o culmineerde in totalitaire en technocratische bestuursvormen, waarbij beslissingen genomen 
worden op basis van de analyse van de ‘expert’ 

o voor elke nieuwe situatie worden weer nieuwe regels geformuleerd op basis van een 
(pseudo)rationele inschatting van die situatie  

• totalitarisme is uiteindelijk het symptoom van een naïef geloof in de almacht van de menselijke ratio  
o tegengif: levenshouding die zich niet blindstaart op rationeel begrijpen van de oppervlakkige 

verschijningsvormen van het leven en die voeling zoekt met de principes en de figuren die 
onder die verschijningsvormen verborgen liggen  

• chaostheorie en complexe en dynamische systeemtheorie openen een nieuw perspectief op het 
universum  

o Gleick: chaostheorie = derde grote wetenschappelijke revolutie van de twintigste eeuw  
o mechanisch-materialistische wetenschap 

§ wereld = logisch en voorspelbaar en doods mechanisch proces  
§ wetenschap streefde ernaar om het levende tot het dode te herleiden  

o chaostheorie zet omgekeerde beweging in: leunt veel meer aan bij het wereldbeeld van het 
vitalisme à er zit leven en bewustzijn in allerlei fenomenen die we voorheen als dode, 
mechanische processen beschouwden  

• observaties chaostheorie laten toe om te zien dat er wel degelijk een finale en formele oorzaak 
werkzaam is in de natuur  

o causaliteitstheorie Aristoteles à vier soorten oorzaken  
§ de materiële oorzaak  
§ de efficiënte oorzaak  
§ de formele oorzaak  
§ de finale oorzaak  

o binnen mechanistisch wereldbeeld worden enkel materiële (deeltjes op zich) en de efficiënte 
(bewegingen van deeltjes die alle soorten effecten genereren) oorzaak werkzaam geacht  

• chaostheorie bewijst dat dergelijke vormen bestaan en dat ze op een coördinerende manier opereren  
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MATERIE EN GEEST 

Basisveronderstellingen van het mechanistisch-materialistisch wereldbeeld:  

• eerste basisveronderstelling: het universum is een machinaal-mechanistisch gegeven dat volledig 
logisch begrepen kan worden  

• tweede basisveronderstelling: alles van de orde van het bewustzijn en het psychische is een gevolg 
van het materiële (matter over mind) 

• hedendaagse publieke discours vertoont bepaalde dubbelheid als het over de psychische dimensie van 
de mens gaat  

o men vindt psychisch welzijn van cruciaal belang  
o wereld nog altijd stevig in de greep van het mechanistisch mens- en wereldbeeld  

§ alles van de orde van het bewustzijn en de psychische ervaring wordt uiteindelijk 
geziens als een onbetekenend bijproduct van de biochemie van de hersenen  

§ complete subjectieve ervaringswereld wordt herleid tot gevolg van elementaire 
deeltjes in hersenen die volgens wetmatigheden van mechanica op elkaar inwerken  

• dergelijke visie ziet elke psychologische benadering van het leven als een vorm van irrationaliteit  
o elke therapeutische toepassing = tijdelijk lapmiddel  
o kan getolereerd worden tot een echte, biologische behandeling ontdekt wordt die de echte, 

biologische oorzaak van menselijk lijden aanpakt  
• binnen dergelijk wereldbeeld gaat men impliciet of expliciet uit van een hiërarchie in de 

wetenschappen  
o meest fundamentele niveau = fysica à mechanistische interacties tussen de elementaire 

deeltjes  
o fysica bepaalt anorganische chemie  
o anorganische chemie bepaalt organische chemie  
o organische chemie bepaalt de anatomie en de fysiologie  
o anatomie en fysiologie bepalen de psychologie  
o psychologie bepaalt de economie, de politiek en de sociologie  

• wetenschap heeft hiërarchie eigenlijk al achterhaald à kwantummechanica toonde dat het geen 
steek houdt om het niveau van het bewustzijn volledig te proberen verklaren op basis van het 
materiële niveau  

• niet alleen momentale lokalisatie van het deeltje wordt bepaald door de observatie, maar ook het 
volledige traject dat in de miljarden jaren voorafgaand aan het moment van de observatie erdoor 
werd afgelegd  

o pas op het moment van de observatie dat bepaald wordt welk traject het in zijn verleden 
heeft afgelegd: “De keuze om een bepaald pas 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 waarneming in het laboratorium invloed uitoefenen op die keuze uit het 
verre verleden.”  

o Bohr: “Anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it.”  
• daarnet vooropgestelde hiërarchie is niet algemeen geldig  

o de mens als psychisch wezen bepaalt ook het niveau van de materiële objecten  
o op z’n minst uitgaan van een wederzijdse beïnvloeding/circulaire cuasaliteit  
o grondleggers kwantummechanica beschouwden materiële als wezenlijk van orde bewustzijn  

• mechanistisch wereldbeeld is volledig gefundeerd op idee van materiële deeltjes als solide, absolute, 
‘objectieve’ gegevens  

o kwantummechanica toont iets radicaal anders  
o principe van Heisenberg à materie is in wezen een subjectief fenomeen  
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• een volledig begrip van de materialiteit van de hersenen zal nooit leiden tot een volledig begrip van 
het bewustzijn  

o elke bestudering van de hersenen stuit op een absolute limiet, voorbij dewelke het 
bewustzijn zelf de materie begint te bepalen  

o op therapeutisch vlak betekent dit dat psychologische behandeling dus wel degelijk ten volle 
een oorzakelijke behandeling kan zijn  

 

Ontkrachtingen van de illusie van mechanisch materiële bepaaldheid van de psychische ervaring:  

• kwantummechanica  
• mensen bij wie vrijwel alle hersenweefsel is afgestorven  

o houden soms minder dan 5% over, maar functioneren mentaal nog volledig normal  
o beeldvorming/autopsie toonde ondubbelzinnig aan dat hersenholte bij dergelijke mensen 

vrijwel volledig met vocht was gevuld  
• deze observaties sluiten in principe een biologische determinereing van het bewustzijn niet uit  

o tonen alleen dat dergelijke determinering uitermate complex van aard moet zijn en dat de 
hersenen op zijn minst eigenschap van zelforganisatie en zelfreorganisatie moeten bezitten  

o resterende hersenweefsel blijkt spontaan de functies van afgestorven hersenweefsel te 
hebben overgenomen  

o dergelijke reorganisatie veronderstelt bepaalde vorm van bewustzijn en intentie in  
hersenweefsel  

o hypothese dat bewustzijn strikt bepaald wordt door materiële substraat hersenen à 
cirkelredenering: het bewustzijn is een effect van de materiële werking van de hersenen, de 
materiële werking van de hersenen is een effect van het bewustzijn  

• neuroplasticiteit: mentale oefening leidt zelfs op relatief korte termijn tot observeerbare 
veranderingen in de biochemie en architectuur van de hersenen  

 

Het psychische kan oorzaak zijn van het lichamelijke, eerder dan omgekeerd:  

• meest alledaagse observaties 
o hoe bepaalde emoties ons lichaam affecteren  
o hoe het haar van een mens op een paar uur volledig grijs kan worden onder invloed van 

bijvoorbeeld intense angst of verdriet  
o gebeurtenissen waarbij mensen over een quasi onvoorstelbare kracht gaan beschikken als de 

daarmee een geliefde kunnen redden  
• veel meer inspanningen moeten geleverd worden om de psychische ervaring beter te begrijpen  

 

Mens is blind voor dergelijke directe evidentie à enkele wetenschappelijke bevindingen:  

• psycho-neuro-immunologie  
o laat ons toe om rol in te schatten die angst en stress spelen bij het verloop van virale infecties  
o muizen hebben door experimenteel opgewekte stress 40% meer kans om te sterven aan 

virale infecties à stress leidt tot verlaging van immunologie  
o dezelfde mechanismen zijn ook bij mensen werkzaam  
o stress leidt vooral bij virale longaandoeningen tot een hogere sterftegraad, effect beduidend 

groter bij mannen  
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• antropologie: in zogenaamde primitieve samenlevingen kunnen mensen sterven nadat een sjamaan 
een vloek over hen uitgesproken heeft  

• psychogene dood à belangrijk dat de hele gemeenschap waartoe sjamaan en slachtoffer behoren 
gelooft in de autoriteit van de sjalaan  

• talloze observaties die tonen dat westerse mens in zijn lichamelijk functioneren even onderhevig is 
aan dergelijke fenomenen: bijvoorbeeld operaties onder hypnose  

• placebo-effect  
o tijdens WOII: artsen vielen zonder morfine en gaven soldaten spuit met zoutoplossing à 

meeste soldaten even goed verdoofd als met morfine  
o onderzoek toont aan dat placebo’s werkelijk tot de meest verbazingwekkende fysieke 

effecten in staat zijn  
o inschattingen: van 80% tot 10%, maar cijfermatig onderzoek is erg relatief  
o impact van psychische factoren op het lichaam is enorm 

• enorm belang van subjectieve appreciatie van de therapeutische interventie door de patiënt  
o als iemand positief staat ten aanzien van de interventie, dan is dat op zich al een belangrijk 

deel van de genezing  
o nocebo-effect: als iemand negatief staat ten aanzien van een behandeling, dan kan dat 

nefaste effecten hebben  
o psychogene dood = extreem voorbeeld 
o naast ethische reden ook een pragmatisch-intellectueel argument om behandelingen nooit te 

verplichten en om op dat vlak het zelfbeschikkingsrecht dus strikt te handhaven  
• mechanisme van psychogene dood, hypnotische sedatie en placebo’s is elke keer hetzelfde  

o een autoriteitsfiguur wekt een krachtige mentale voorstelling op bij het individu dat 
geadresseerd wordt  

o voorstelling moet levendig en helder aanwezig zijn in de beleving en moet de aandacht van 
alle andere voorstellingen wegtrekken  

• biologen  
o eierstokken van vrouwelijke duiven rijpt niet als de duif nooit het beeld van een soortgenoot 

te zien krijgt (spiegel in kooi volstaat)  
o bij sprinkhanen: sterke invloeden op het functioneren van de organen, maar ook de 

kleurpatronen op de schilden waren anders en de anatomie van de achterpoten verschilde 
systematisch  

• overtuigingen in een massa hebben dezelfde invloed op het lichaam als hypnose  
o 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 doordat psychische ontreddering het biologische milieu waarin het virus terechtkomt 
ingrijpend verandert en van zijn weerstand berooft  

• impact op het symbolisch register  
o de manier waarop narratieven mens en maatschappij in hun greep houden, is ronduit 

verbluffend en grotendeels miskend  
o kind groeit op binnen narratief, gedeeld door gezin, ruimere sociale groepen en maatschappij  
o verhaal neemt in de kern altijd de vorm aan van een mythe die een symbolisch antwoord 

geeft op onbeantwoordbare vragen  
o ons lichaam wordt volledig geabsorbeerd en gekoloniseerd door het mytische verhaal waarin 

we opgegroeid zijn  
• zowel mentale als lichamelijke functioneren wordt tot in de diepste details gestuurd door symbolische 

structuren  
• ook Verlichtingsmens is opgevoed in een mythe  
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o het verhaal van het mechanistische universum  
o ziekte en gezondheid: expert = medische expert die ritueel uitvoert waarmee hij de lichamen 

van de patiënten tot de orde roept  
o hedendaagse arts heeft maar beperkt besef van de enorme impact die het symbolisch kader 

waarbinnen hij opereert heeft op zijn interventies  
o enorme bijdrage placebo-effect: toont ons hoe sterk de geneeskundige praktijk is gebaseerd 

op de impact van visuele voorstellingen en hoe enorm hij op symbolische effecten is 
gebaseerd  

• mens heeft kwalijke gewoonte om al zijn aandacht op de materieel-biologische dimensie van het leven 
te richten en het psychologische niveau als bijzaak te beschouwen  

• goede nieuws: niet alleen negatieve voorstellingen affecteren het lichaam  
o positieve invloeden hebben vergelijkbare, maar omgekeerde invloed op het lichaam  
o in placebo’s en hypnose zit iets twijfelachtig 

§ placebo: berusten op een vorm van misleiding  
§ hypnose: geest gehypnotiseerde wordt onderworpen aan de suggestie van de 

hypnotiseur  
• voorbeelden van mensen die door zich strikt aan ethische principes te houden, blijk hebben gegeven 

van de meest verbazingwekkende fysieke veerkracht (voorbeeld p229-230) 

 

Ruimer onderzoeken en benutten van mogelijkheden die meer psychologische benadering van de mens 
bieden, is één van de grote uitdagingen van de toekomst:  

• we zijn allemaal ten zeerste onderhevig aan mechanistisch-materialistische illusies  
o voorposten van de wetenschap hebben besloten dat psychische ervaring niet passief is  
o weg naar beter begrip van biologie en materie zal onbetwijfelbaar via het begrijpen van de 

structuur van ons psychisch leven verlopen  
o fundamentele taken wetenschap 

§ structuur van psychische ervaring in kaart brengen  
§ haar wetmatigheden expliciteren  
§ bestuderen welke mogelijkheden deze toegangspoort tot het menselijke wezen 

opent voor mens en maatschappij  
• zaken als het placebo-effect moeten vooral wetenschappelijk onderzocht worden  

 

Waar we naartoe moeten: een wetenschap die zich niet laat verblinden door de mechanistische ideologie, 
maar die de rationele analyse van de werkelijkheid maximaal doordrijft, tot aan de absolute limiet van het 
rationeel kenbare, tot aan het punt waar de ratio zichzelf achterhaalt 
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WETENSCHAP EN WAARHEID  

Totalitarisme = het geloof dat het menselijke verstand het leidinggevende principe kan zijn in leven en 
maatschappij: 

• streeft naar utopische, artificiële samenleving, waarbij het individu volledig ondergeschikt wordt 
gemaakt aan het collectief  

• technocratische maatschappij 
o inherent aan de positivistische tak van de Verlichtingstraditie  
o geloof in een maatschappij waarin wetenschappers en technocraten de plaats van priesters 

en pauzen zouden innemen  
o menselijke Rede moet worden verheerlijkt à weg naar utopische maatschappij zonder 

oorlog of conflict  
• nazisme en stalinisme = verst doorgedreven pogingen om de totalitaire ideologie in de praktijk te 

brengen  
• fout om het fenomeen van totalitarisme enkel in totalitaire regimes te herkennen  

o 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  

o technocratische gedachte loopt altijd op twee benen 
§ positief beeld van een artificieel paradijs, waarmee ze voorhoudt dat de mens van 

alle tegenspoed en lijden kan worden verlost  
§ dringt zich op vanuit angst, als een noodzaak om problemen op te lossen  

o bij elk ‘object van angst’ dat de laatste decennia opduikt in onze maatschappij neemt dat 
proces een sprong voorwaarts  

• vierde industriële revolutie  
o mens wordt geacht fysiek te zullen versmelten met technologie  
o internet of bodies 
o enkel op die manier zulllen we de problemen van de toekomst de baas worden  

 

Totalitarisme en technocratie profileren zich graag als summum van ratio en wetenschappelijkheid:  

• technocratisch paradijs  
o zal bevolking gelukkig en gezond maken  
o om dat efficiënt te realiseren, moet alles permanent en monotoon baden in het kunstmatige 

licht van monitoring en overheidscontrole  
o wie niet meegaat in het systeem heef gebrek aan burgerzin, vindt zichzelf belangrijker dan 

het collectief  
o zelfs binnen objectiverend biologisch reductionistisch perspectief werd al duidelijk dat te veel 

controle schadelijk is voor de gezondheid à virale infecties  
o het kleine en het grote zijn met elkaar verbonden  

• gezondheid en geluk begrijpen  
o men moet mens en maatschappij in ogenschouw nemen en de principes van de natuur in 

acht nemen  
o grote vragen van het leven dringen zich weer naar voren à nooit definitief antwoord  
o eindpunt wetenschap is geen perfect rationeel begrip en controle over de werkelijkheid, 

maar een definitief aanvaarden dat er grenzen zijn aan de menselijke ratio  
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Interessant spanningsveld:  

• aan de ene kant: wetenschap als gestage groei van rationele kennis  
• aan de andere kant: wetenschap als proces dat naar een a-rationele kern in de dingen voert, naar iets 

dat zich onttrekt aan het menselijke verstand à op dit niveau dat we kunnen 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  

• reeks crisissen waarin we ons bevinden zal falen mechanistische ideologie duidelijk maken  
o helder zien wat ook grondleggers wetenschap al zagen: het wezen van de dingen is niet 

rationeel kenbaar en de werkelijkheid kan niet worden gereduceerd tot mechanistische 
schema’s 

o essentie van het leven gaan zoeken waar ze echt te vinden valt: in datgene wat altijd maar 
weer aan rationalisering en mechanisering ontsnapt 

 

Tocht van de wetenschap eindigt in socratische bescheidenheid: 

• elke rationele kennis is relatief 
o aan einde tocht wacht ontmoeting met iets dat niet met logica en ratio te vatten is  
o Einstein: het ongrijpbare mysterie dat hij overal in het universum aantrof en de 

wonderbaarlijke structuur van de realiteit  
o Bohr: poëzie heeft meer greep op het Reële dan logica  
o 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  
• grondleggers van de wetenschap laten een rationalistisch werelbeeld achterwege à mystieke 

wereldvisie die gegrond was in het feit dat ze in hun onderzoeksobjecten geconfronteerd werden met 
een onophefbaar mysterie  

 

Grote wetenschappers hebben op een verlichte manier teruggegrepen naar soort discours dat door Verlivhting 
als secundair werd beschouwd: 

• poëtisch/mystiek discours: discours dat getuigt van een origineel respect en een oprecht ontzag voor 
het onnoembare, voor wat zich altijd maar weer aan het menselijke verstand onttrekt  

• elk kind start leven in symbotische resonantie met het moederwezen, die gerealiseerd wordt via de 
vroege taal  

o vanaf spiegelstadium einde aan directe resonantie  
o op logische manier proberen bepalen welk woord er naar welk object verwijst  
o ultieme object = het verlangen van de Ander  
o gedrevenheid om discours van de Ander te begrijpen, komt voort uit de drang om dit object 

van verlangen van de Ander te worden à narcistisch genot en afhankelijkheid/angst  
o pogingen om betekenis woorden te fixeren, zorgt dat ze hun vermogen om symbiose teweeg 

te brengen verliezen  
o samenhang tussen aantal elementen: fanatiek streven naar logisch-rationeel begrip, 

narcisme, afhankelijkheid, angst, sociaal isolement  
• rond 3,5 jaar: tweede enorme revolutie  

o kind begint te beseffen dat woorden geen definitieve betekenis kunnen krijgen  
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o narcistische illusie van het ultieme object te worden van het verlangen van de Ander wankelt 
à kind onvermijdelijk geconfronteerd met de oerangst in het narcistisch universum  

o kind kan twee mogelijke paden kiezen: eerste pad = terugdeinzen voor narcistische angst en 
onzekerheid proberen ongedaan maken door zich nog hardnekkiger vast te klampen aan 
narcisme en rationaliteit à steeds meer geïsoleerde existentie  

• tweede mogelijkheid: kind herkent ruimte om op een creatieve manier invulling te geven aan het 
leven en eigenheid te realiseren  

o streefdoel van het genot van het object te zijn van de Ander naar het graag gezien worden in 
de eigenheid als mens  

o steeds gevoeliger voor niet-feitelijk en niet-logisch taalgebruik à kind vindt voor een stuk de 
resonerende functie van de taal en de vereniging met de Ander terug  

o het spreken verandert van een vehikel om kennis over te dragen in waarheid  
• kind maakt overgang van narcistische positie naar deze van mens onder de mensen  

o emancipatie à niet meer afhankelijk van ouders 
o krijgt besef van brede principes die de menselijke verhoudingen regelen en waar het tot op 

bepaalde hoogte zelf invulling moet aan geven  
o samenhang tussen aantal elementen: vermogen om onzekerheid te verdragen, gevoeligheid 

voor resonerende taal, menselijkheid, eigenheid, soevereiniteit, connectie met het Andere  
• revolutie voltrekt zich bij ieder kind in verschillende mate en is nooit definitief  

o hele leven bestaat uit een pogen om ruimte voor zichzelf te vinden in de verhouding met 
Anderen  

o hoe vollediger de mens dit proces doorloopt, hoe meer energie en creatieve kracht er hem te 
beurt valt  

 

Wetenschap en Verlichtingsmaatschappij staan voor dezelfde tweesprong als elk kind:  

• twee mogelijkheden 
o terugdeinzen voor de angst en de onzekerheid miskennen 
o onze narcistische angst trotseren en de onzekerheid aanvaarden  

• eerste keuze 
o oplossing gaan zoeken in nog meer (pseudo)wetenschappelijke ideologie à nog meer angst, 

depressie en isolement  
o vicieuze cirkel leidt altijd tot radicale destructie van alle menselijke creativiteit, eigenheid en 

diversiteit en elke vorm van sociale band  
• tweede keuze  

o maatschappij trotseert angst en erkent dat onzekerheid inherent is aan de menselijke 
conditie en noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van creativiteit, eigenheid en 
menselijke band  

o de Grote Wetenschap is ons voorgegaan op dit spoor 
• manier waarop Grote Wetenschap hiertoe kwam, is structureel dezelfde als de manier waarop een 

jong kind dat doet  
o jonge wetenschap vertrekt van geloof dat object dat bestudeerd wordt volledig logisch 

begrepen kan worden  
o kern tekent zich af die intrinsiek onlogisch en onbereikbaar is voor menselijk verstand  

§ besef van de relativiteit van elke logica  
§ gevoeligheid voor taalvormen die niet zozeer naar logisch begrip streven, maar die 

tot een directer aanvoelen, tot resonantie met het object leiden  
• religieus versus mechanistisch wereldbeeld  
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o religieus wereldbeeld: kennis aan de mens gereveleerd door God à bron van alle weten 
buiten de mens 

o mechanistisch wereldbeeld: mens situeerde bron van kennis in zichzelf  
• het ultieme weten bevindt zich buiten de mens à Renée Thom: grote wetenschappers beschikken 

niet zozeer over een enorme logische denkcapaciteit, maar wel over een buitengewoon vermogen om 
zich in te leven in de dingen die ze bestuderen  

• wetenschap is maar één van de wegen doe tot dit aanvoelen leidt: leren van een ambacht à essentie 
van een ambachtsman: voeling die men slechts krijgt door langdurig en gedisciplineerd te oefenen  

• leren van een kunst: eerst leert men een logisch coherente set van regels en na eindeloos oefenen 
ontstaat er een soort aanvoelen dat alle regels overstijgt  

• in ons eigen lichaam  
o ons lichaam is in wezen vreemd aan onszelf  
o we kunnen het doorheen ons leven leren aanvoelen  
o wie naar zijn lichaam luistert en zijn taal leert begrijpen, heeft de sleutel tot gezondheid in 

handen  
• mens als psychisch wezen  

o zichzelf leren kennen als een knooppunt van subjectieve ervaringen, gedachten en gevoelens  
o we bestaan als mens op het moment dat we via een vol spreken iets van onze eigenheid aan 

een ander kunnen geven  
o via de kunst van het goede spreken realiseren we echt contact met de anderen en de wereld 

rondom ons  
• via deze kunst dat we ons als mens, en ruimer als cultuur en maatschappij, anders kunnen verhouden 

tot de dood  
o binnen mechanistisch en biologisch-reductionistisch mensbeeld 

§ lijden, aftakeling en dood = zinloos  
§ grootste probleem met het Grote Mechanistische verhaal: de ultieme meester in het 

ondermaanse – de dood – heeft er geen aanvaardbare rol in gekregen  
o de dood een plaats geven door het cultiveren van de kunst van het goede spreken en het 

realiseren van het contact met het object  
o de resonantie met het grotere zorgt dat men participeert in de tijdloosheid van het 

universum  

 

In de kern van de logica zit iets dat zich nooit definitief in de categorieën van de logica laat vatten:  

• elke poging om het in woorden te vatten is tijdelijk  
o uit elke nieuwe ontmoeting komen nieuwe woorden, woorden die rechtstreeks geboren 

worden uit het contact met het object  
o ontmoeting met object produceert waarheid à vernieuwend spreken waarvan kernkenmerk 

is dat het fris en oprecht resoneert met datgene waarover het gaat  
• ‘waarheid’ is een oneigentijds concept geworden à Foucault: onderscheid tussen retoriek en 

waarheid  
o retoriek: in een ander denkbeelden en overtuigingen opwekken die spreker zelf niet deelt  
o waarheid: oprecht een ervaring die in zichzelf leeft via spreken overbrengen op de Ander  

• publieke ruimte werd de laatste eeuwen meer en meer gevuld met retoriek  
o verkiezingsdiscours van een politicus  
o reclameboodschappen  

• werkelijke kanteling die zich moet realiseren in de maatschappij is de kanteling van retoriek naar 
waarheid als sturend principe  
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o Foucault: vier vormen van waarheidsspreken die te maken hebben met het vermogen om 
met een object te resoneren en die resonantie in een oprecht spreken te laten klinken en 
over te dragen op anderen  

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

§ wijsheid: het vermogen om de stilte te bewaren en de Ander zo zijn eigen woorden 
te laten horen  

§ techné: het vermogen om technisch correct te spreken, d.w.z. een logisch-feitelijk 
discours te produceren dat adequaat de structuur van het object vat waarnaar het 
refereert  

§ parrhesia: de moed om die woorden te laten klinken in de publieke ruimte die het 
schijndiscours van de maatschappij doorbreken  

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

 

Is het niet gevaarlijk om rationaliteit als ideaal op te geven?  

• rationeel wereldbeeld belet ons niet om het irrationele de vrije loop te laten  
o het belet ons om de irrationaliteit te erkennen  
o mens die limieten van zijn verstand kent, wordt gewoonlijk minder verwaand en menselijker  
o besef dat mens ook zelf recht heeft op zijn eigen verhaal  
o de wetenschap dat geen enkele logica absoluutis, is de voorwaarde voor mentale vrijheid  

• remedie zorgt ervoor dat we het recht op vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht kunnen 
huldigen zonder ons door elkaar bedreigd te voelen  


