
CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJKRITIEK 
Deel 1: wetenschap en haar psychologische effecten 

HOOFDSTUK 1: WETENSCHAP EN IDEOLOGIE  

WAAR HET ALLEMAAL BEGON… 

Galilei Galilei (1582) 

• Ziet in dom van Pisa de lamp door de wind heen en weer bewegen, de ene keer ver de andere keer 
minder ver. De slingertijd duurde exact altijd even lang. 

• Dit voorval symboliseert de essentie van de culturele en maatschappelijke omwenteling die zich in de 
eeuwen daarna afspeelde 

Het godsdienstige discours verloor zijn autoriteit 

• Bereidde de mens voor op de dood 

• Als de mens leed, mankeerde iets aan hem als moreel en ethisch wezen à men leeft in zonde 

OPKOMST VAN DE WETENSCHAP 

• De mens kan blijven wie hij is en kan met de kracht van het verstand de wereld aanpassen 
• De tijd was aangebroken om de duisternis te verdrijven in het licht van de rede 
• “Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn zelf verschuldigde onmondigheid” 

o Onmondigheid = het onvermogen om zich van het eigen verstand te bedienen 
o Durf denken! (Kant) 

Wetenschappelijke denker: 

• Galilei: enkel de lengte van de ketting heeft een invloed op de duur van de slingerbeweging 
• Newton en Copernicus toonden aan dat aspecten v.d. werkelijkheid te vatten zijn in mathematische 

en mechanistische formules 

• Ze namen een menselijk-ethische positie aan: ze gaven hun onwetendheid toe en hebben de moed de 
vooroordelen van hun tijd aan de kant te zetten 

Foucault: de frisse wetenschap vertoont alle kenmerken van een waarheidsspreken 

• Waarheidsspreken = een vorm van spreken die de consensus (meerderheid) doorbreekt 
• Het is gevaarlijk, maar ook noodzakelijk 
• « Le vraie est toujours neuf » (Max Jacob) 

Niet alleen de feiten kregen het recht op spreken, de mens ook 

• Voltair hecht sterk belang aan vrije meningsuiting 

De wetenschappelijke methode werd niet enkel gebruikt om de beweging van hemellichamen te begrijpen of 
de valversnelling te becijferen. Ze werd flexibel aangepast aan elk domein en elk onderzoeksobject 

• Leverde sublieme inzichten op 
• Bv.: de observatie van een materieel object, verandert dat object zelf 



• Bv.: de illusie dat de mens ooit zekerheid kon bereiken 
o Heisenberg’s onzekerheidsprincipe: zelfs puur materiële ‘feiten’ zijn niet eenduidig 

bepaalbaar 
o Niels Bohr: enkel met poëzie kan met iets wezenlijks zeggen over het gedrag van elementaire 

deeltjes 

Dit hele idee van voorspelbaarheid van de wereld wordt door Edward Lorenz als ongeldig verklaard, daarbij is 
ook het beeld van het universum als “dood en ongericht mechanisch proces” onhoudbaar. 

• Chaostheorie: de materie organiseert zich voortdurend in vormen die geenszins in mechanistische 
termen kan worden verklaard 

• Er zit gerichtheid en wil in het universum 

• Dit zeiden zowel Newton en René Thom al eerder  
o Thom: “alle grote theoretische vooruitgang is volgens mij voortgekomen uit de capaciteit van 

onderzoekers om ‘in de huid van de dingen te kruipen’”. 
o Wetenschap wordt gerealiseerd door een vermogen tot empathie 

Wetenschap stoot op een kern die zich enkel in de taal van poëzie en metaforen laat schrijven 

• Het contact met de kern resulteert niet zelden in wat we seminale religieuze ervaring kunnen noemen 
o = de religieuze ervaring die voorafgaat aan, en niet bedoezeld wordt door enige vorm van 

godsdienstige institutionalisering 
o Vanuit deze ervaring is er een herwaardering voor grote religieuze en mystieke geschriften 

IDEOLOGIE 

Aan de boom van de wetenschap groeide een tak in precies de tegengestelde richting van de oorspronkelijke 
wetenschappelijke praktijk à ze werd een ideologie 

Het was vooral de mechanistisch, materialistische tak (zogenaamd de harde wetenschappen) 

• Deze wetenschap heeft alles om het menselijke wezen te verleiden 
• Dankzij haar verovert de mens de ruimte (bv.: hersenactiviteit zichtbaar maken) 

De mens heeft de fase van het geloven achter zich gelaten en ging voort op wat hij wist (dat geloofde hij toch) 

• Het mechanistisch denken leverde de westere cultuur het ‘Grote Verhaal’ 

o Alles is begonnen bij een oerknal die een zich qua complexiteit opbouwende reeks van 
fenomenen genereert 

o De mens is het voorlopige eindpunt van de evolutie 

o Menselijkheid doet er eigenlijk niet toe, de hele dramatiek van zijn bestaan valt te herleiden 
tot elementaire deeltjes die op elkaar inwerken 

§ = het credo van het mechanistisch materialisme 

Waar de wetenschap bij haar geboorte een synoniem was voor openheid met geest, verwerd ze zelf tot 
ideologie, overtuiging en vooroordeel 

Oorspronkelijk was ze een discours waarmee een minderheid een meerderheid trotseerde, nu werd ze zélf het 
discours van de meerderheid. 

Kortom: het wetenschappelijk discours, wordt het geprivilegieerde instrument van oppurtinisme, leugen, 
bedrog, manipulatie en macht 



REPLICATIECRISIS 

In de mate dat het wetenschappelijke discours een ideologie werd, verloor het de kwaliteiten van 
waarheidsspreken. 

• Niets illustreert dit beter dan de replicatiecrisis 
o Begon met zware gevallen van wetenschappelijke fraude die aan het licht kwamen 

o Deze zware vormen waren relatief zeldzaam en dus niet het grootste probleem 

o Dat lag eerder bij mildere vormen van twijfelachtige onderzoekspraktijken die epidemische 
proporties aannamen 

• Minstens 72% van de onderzoekers was bereid om hun onderzoeksresultaten op een of andere 
manier te verdraaien 

o En dit bevat nog niet eens de onbedoelde rekenfouten 
o Resultaten van wetenschappelijke experimenten zijn eenvoudigweg niet stabiel 

 

Academische wereld wil door een aantal initiatieven en maatregelen de kwaliteit van onderzoek verbeteren 

• Maar deze blijken niet veel effect te hebben 
• 2021: 50% van de academici geeft anoniem toe hun bevindingen soms tendentieus voor te stellen 

o Dit cijfer is een substantiële onderschatting 

De replicatiecrisis duidt niet enkel op een gebrek aan ernst en eerlijkheid, ze wijst in de eerste plaats op een 
fundamentele epistemologische crisis 

• Onze invulling van objectiviteit is verkeerd 

• Te veel gebaseerd op het idee dat cijfers de gepril-viligieerde manier zijn om feiten te benaderen 

• Als we willen kijken in welke wetenschapsdomeinen de problemen het ergst waren, speelt de 
meetbaarheid van de fenomenen een rol 

o In psychologie en geneeskunde is de toestand dramatisch: ‘objecten’ zijn zeer beperkt 
meetbaar à toch probeert men ze krampachtig in cijfers te wringen 

o Deze cijfers wekken de indruk objectief te zijn, maar dat is zeer relatief 

Studies naar cross-method agreement:  

• Als je hetzelfde ‘object’ meet adhv verschillende methoden, zijn de resultaten dan gelijk? 

• Binnen psychologie correlatie tussen metingen met verschillende methoden: zelden hoger dan .45 

Niet alleen de psychologie kampt met dit probleem, ook de medische wetenschappen 

• De gebruikte tests en meetinstrumenten zijn daar gemiddeld niet beter 

• Relativiteit van metingen dringt nu bij het ruimer publiek door: PCR-test  
o Test kan op verschillende manieren afgelegd worden, resultaten zijn wisselvallig, 

verschillende interpretaties mogelijk… 

Door het onmeetbare toch te proberen meten, wordt meten een vorm van pseudo-objectiviteit 

• In plaats van de onderzoeker dichter bij zijn onderzoeksobject te brengen, voert de meetprocedure 
hem er verder van af 

• Het onderzochte object verdwijnt achter een scherm van cijfers 

• Wie dit doet, voelt dat zijn onderzoek weinig echte waarde heeft en vindt wellicht ook minder 
motivatie om secuur en met plichtsbesef te werken 



Prangende vragen over het blind-peerreview systeem 

• Soort ultieme garantie van de wetenschappelijke kwaliteit van een publicatie 

• De experts zijn ‘blind’ m.b.t. de auteurs van de studie à ze weten niet wie de studie uitgevoerd heeft 

• Maar in werkelijkheid weten ze dit meestal wel 
o Ze kennen de onderzoekers die in hun vakgebied werkzaam zijn en kunnen o.b.v. specifieke 

kenmerken van het onderzoek schatten wie het onderzoek uitvoerde. 

 

Zo is de cirkel rond:  

• 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 

• wordt uiteindelijk terug geconfronteerd met datgene wat ze uit hun blikveld verdrongen hadden: de 
mens als subjectief en ethisch wezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 2: WETENSCHAP EN HAAR PRAKTISCHE TOEPASSINGEN 

MECHANISATIE EN INDUSTRIALISERING VAN DE SAMENLEVING 

Wetenschap heeft via haar praktische toepassingen ook effect op het reële 

• Vooral de mechanistische wetenschap; ze wil de wereld aanpassen aan de mens 

• Wetenschap maakte die ambities tot op zekere hoogte ook waar à Huyghens bouwt een 
mechanistisch model om de tijd te meten o.b.v. de bevindingen van Newton 

o Het slingeruurwerk of de pendule 

• Voorheen was de mens aangewezen op de in natuur voorkomende cycli om tijd te meten, nu is het 
een mechanisch proces met strikt identieke stapjes 

à De samenleving werd op alle niveaus gemechaniseerd en geïndustrialiseerd 

à De mens was voor het eerst in staat om het leven gemakkelijker te maken, of had op zijn minst die indruk 

 

DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE 

Elke portie van gemak die de mechanisering van de wereld met zich meebracht, kwam tegen een prijs 

• Ze leidde tot een verzwakking van de connectie van de mens met zijn natuurlijke en sociale omgeving 
o Bv.: uurwerk trekt ons los van natuurlijke cyclische processen 

o Bv.: kompas vervreemd de mens van de sterren 

• De impact op psychologisch vlak werd niet als belangrijk geacht maar is immens 
o De ervaringswereld van de mens wordt geabsorbeerd door een monotone, mechanistische 

ritmiek 

• De sociale band tussen mensen werd onherkenbaar getransformeerd 
o Uitvinding radio en tv: sterke afname directe menselijke contacten 
o Sociaal gemakszucht; het vraagt niet de menselijke inspanningen die het directe contact met 

een medemens wél vraagt (bv.: je niet mooi hoeven kleden, geen risico op ruzie…) 

• Uniformiseerde de sociale uitwisselingen 

o De publieke ruimte werd steeds meer beheerst door een steeds kleiner aantal stemmen die 
via de massamedia de huiskamer veroverden 

o Sociale uitwisselingen boeten in diversiteit en eigenheid 
 

De mechanisering van het arbeidsproces zorgde voor een ingrijpende transformatie van de sociale structuren 
en banden 

• Gemeenschappen puur gericht op massaproductie 
• Enige identificatiepunt is het gezamenlijke loonarbeid 

 

Indistrualisering verbrak de vaste sociale structuren binnen het arbeid 

• Hoewel deze structuren de mensen beteugelden in hun vrijheid, boden ze ook een houvast en 
referentiekader 

• Het wegvallen ervan liet de mens verward achter in het donkere woud van zijn eigen bestaan  

 

 



MECHANISATIE EN ZINVERLENING 

De opkomst van massaproductie maakte de zin van arbeid minder direct voelbaar 

• We moeten een product maken voor een ander 

• De ander waarvoor men werkt is weg en anoniem, waardoor het effect van de arbeid op de Ander 
niet zichtbaar of voelbaar is 

• De directe band tussen producent (arbeider) en consument wordt verbroken 
o Bij het afleveren van het product ziet men de blijdschap en dankbaarheid van de ander niet 
o Wat eigenlijk de voornaamste bron van menselijke voldoening is tijdens het arbeidsproces 

Arbeid veranderde van een lastige maar inherent zinvolle existentiële opdracht, naar een praktisch-
utilitaristische en ook egoïstische noodzaak 

BULLSHIT JOBS 

Naast tanende zinverlening stelde er zich nog een ander probleem. Industrialisering en mechanisering van de 
arbeid leidde er niet toe dat er minder gewerkt moest worden 

• Keynes – tegen het einde van de 20ste eeuw moeten we slechts 15 uur per week werken 
• Maar tegen het einde van de twintigste eeuw, werden er meer uren arbeid geleverd dan ooit tevoren 

Waar Keynes geen rekening mee hield, is dat er op ongelofelijke schaal nieuw werk werd bijgecreëerd dat 
zinloos en nutteloos is 

• Graeber – Bullshit jobs  
o 37% antwoord nee op de vraag of hun job een zinvolle bijdrage levert aan de wereld 
o 13% twijfelt 

• Deze zinloze jobs kwamen er in eerste instantie bij in de administratieve en economische sector 

Ook in private bedrijven woekert het van zinloos werk, we kunnen dat toeschrijven aan verschillende zaken 

1. Veranderde bedrijfscultuur 

o Bedrijfsleiders staan of vallen zelden nog juridisch of financieel samen met hun bedrijf 
o Ze kunnen het zich permitteren om zinvolle jobs te creëeren 

2. Fundamentele en psychologische tendensen 
o Woekering van regels en jobs komt voort uit intermenselijk wantrouwen en onvermogen om 

onzekerheid en risico’s te verdragen 

o Elke stap die wordt gezet, moeten we kunnen aantonen dat die juist is gezet 

o De samenleving verliest haar energie aan het creëren van ‘veiligheidsmechanismen’ die 
uiteindelijk het wantrouwen alleen maar aanwakkeren en psychologisch uitputtend zijn 

§ Bullshit jobs zijn daarom ook direct verbonden met de epidemie van burn-outs 

Wat arbeid ondragelijk maakt is niet de zwaarte ervan, maar het onvermogen om er zin en voldoening uit te 
ervaren. Uiteindelijk ontstaat er iets paradoxaals: 

• Vooral mensen die werk doen dat direct zinvol is doen, worden getroffen door ontslagrondes 
• Terwijl jobs die als meest zinloos ervaren worden, zien hun aantal sterk toenemen en worden royaal 

verloond 



“Wie het geluk heeft om een zinvolle job te hebben, moet niet ook nog eens willen dat hij daar goed voor 
betaald wordt” 

De opkomst van de zinloze beroepen toont ons vooral dat het echte probleem van de mensheid op het vlak 
van de menselijke verhoudingen ligt, en dat het niet zozeer de strijd met de natuurelementen of de zwaarte 
van het arbeid is. 

DE ONBETROUWBAARHEID VAN DE WETENSCHAP 

Wetenschap is niet altijd juist of betrouwbaar. Fouten, slordigheden en fraude maken dan 85% van de 
medische studies tot twijfelachtige besluiten komt. 

• Laat ons toe te begrijpen waarom medicijnen in onderzoek als veilig worden beschouwt, in de praktijk 
toch duizenden doden kunnen eisen 

• Meest bekende voorbeelden 
o Bv.: softenonaffaire (ontwikkelt 1958) 

§ Middel tegen zwangerschapsbraken 
§ Minstens 10 000 foetussen hadden misvormde of ontbrekende ledematen 
§ Pas in 1969 helemaal van de markt gehaald omdat de relatie tussen het medicijn en 

de misvormde ledematen wel bestond!! 

o Bv.: kunstmatig hormoon DES 
§ Miskramen voorkomen 
§ Zware nevenverschijnselen 

• Wie de pil inneemt: verhoogd risico op borstkanker 
• Eerste generatie vrouwelijke nakomeling: afwijkingen 

baarmoederslijmvlies, afwijkingen geslachtsorganen, verhoogd risico op 
verschillende kankers 

• Eerste generatie mannelijke nakomeling: knobbeltjes op bijballen 
• Tweede generatie mannelijke nakomeling: afwijkingen aan urineleiders 

Dit zijn de meest gekende schandalen, maar niet die met het meeste slachtoffers 

• 2019 – proces tegen opiaten die schade aanrichten 
• 400 000 dodelijke slachtoffers en miljoenen levens ontwricht 
• Zelfs langdurig en wijdverspreid gebruik van medicijnen garandeert niet dat ze veilig zijn 

Maar wat maakt dan dat schadelijke neveneffecten niet ontdekt worden? 

1. Het fenomeen ‘gezondheid’ en ‘reactie op het medicijn’ is een complex en dynamisch fenomeen dat 
nooit in zijn totaliteit gemeten kan worden 

o We kunnen slechts een heel beperkt aantal aspecten registreren en opvolgen in onderzoek 

2. Onderzoek loopt maar over een bepaalde periode 
o De neveneffecten die na die periode manifesteren kunnen geenszins worden ingeschat 

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

 

 

 



4. Er zijn sterke psychologische factoren werkzaam 
o Placebo-effecten = behandeling heeft positieve effecten omdat de patiënt gelooft in de 

effectiviteit ervan 
o Nocebo-effecten = behandeling heeft negatieve effecten omdat de patiënt gelooft dat ze 

schadelijk is 
o 90% van de effecten van medische behandelingen zijn aan psychologische factoren toe te 

schrijven 
§ De meeste medische behandelingen zijn eigenlijk vormen van psychotherapie 

Effecten van medicijnen zijn zeer moeilijk voorspelbaar en kunnen substantieel wijzigen als het 
maatschappelijke discours omtrent dat medicijn wijzigt 

• Het veranderende discours zorgt voor veranderende verwachtingen t.a.v. het medicijn en leidt dus 
ook tot veranderende effecten 

o Verklaart waarom medicijnen hun initiële werkzaamheid verliezen als ze een tijdje op de 
markt zijn 

o Een nieuwe therapie roept hoge verwachtingen op en dat zorgt voor een sterk placebo-effect 

Daarbij zijn er rond medisch onderzoek ook ethisch prangende vragen 

• Elk jaar stijgt het aantal proefdieren 
o 2005: 100 miljoen 
o 2020: 200 miljoen 

• Als we dan in rekening brengen dat 85% van de medische studies foutief of zelfs frauduleus zijn, 
kunnen we alleen besluiten dat dierlijk lijken in het overgrote deel van de gevallen zinloos is 

HET TÉ VER GAAN VAN HET MECHANISTISCH DENKEN 

Het mechanistisch denken gaf de mens het vermogen om de fysieke werkelijkheid te manipuleren, maar in 
combinatie met de in de mens aanwezige destructiviteit, bracht dit de mens in de meest netelige situatie 

• Hij is voor het eerst in staat de natuur waarmee hij onlosmakelijk verbonden was, kapot te maken 

De mechanistische wetenschap trachtte de menselijke conditie dan wel te controleren en comfortabeler te 
maken, maar ze maakte ze ook op verschillende vlakken gevaarlijker 

• De mens voelt zich bedreigd door krachten die hij zelf losgemaakt had in de natuur 

• Deze krachten waren in grote mate in de handen van enkelingen 

• De Verlichtingstraditie had de mens autonomie en vrijheid beloofd, maar het bracht de mens meer 
afhankelijkheid en machteloosheid dan ooit 

o Met deze machteloosheid groeide het wantrouwen t.o.v. de mensen die wél macht hebben 
o Zo kregen eind negentiende eeuw steeds minder mensen het gevoel dat politieke leiders hun 

stem vertegenwoordigen en hun belangen verdedigden 

Het menselijke subject vind zichzelf terug in een staat van eenzaamheid, afgesneden van zijn natuurlijke 
context en weggevallen uit sociale structuren en banden. Psychologisch en materieel afhankelijk van de happy 
few die het niet vertrouwt en met wie het zich niet kan identificeren 

• Het is dit subject dat Hannah Arendt het geatomiseerde subject noemde 

 



HOOFDSTUK 3: DE KUNSTMATIGE MAATSCHAPPIJ 

TERUG NAAR GALILEI 

Waar wil de mechanistische ideologie naartoe met de maatschappij en de wereld? 

• Om deze vraag te beantwoorden moeten we terug naar de dom van Pisa 

De ontdekking van Galilei over de slingerbeweging was geniaal, maar niet helemaal correct 

• Huyghens: wanneer we verschillende klokken aan eenzelfde muur hangen, gaan de slingers na 
verloop van tijd perfect gelijktijdig bewegen 

o Hoe: de trillingen van de slingerbewegingen verspreiden zich door de muur en zorgen voor 
kleine afwijkingen waardoor uiteindelijk de bewegingen zich synchroniseren 

o Slingers kunnen hun bewegingen aanpassen onder invloed van hun omgeving 

• Slingerbewegingen duren dus niet altijd even lang 

o Deze verschillen zag Galilei als onregelmatigheid door puur toevallig optredende 
mechanische factoren (bv.: wijziging luchtstroom) 

o Maar deze afwijkingen vormen een patroon dat strikt onvoorspelbaar is en volstrekt uniek is 
voor elke individuele slinger 

Slingers werden voorheen gezien als saaie mechanistische fenomenen, maar ze zijn creatief en eigenzinnig tot 
ongehoorzaamheid in staat 

• Het gedrag van de slinger reduceren tot de wetmatigheid van Galilei berooft hem van zijn sociale 
kenmerken, eigenheid en creativiteit 

 

NATUURLIJKE VERSUS KUNSTMATIGE PRODUCTEN 

De slinger van Galilei illustreert een universele wetmatigheid: logisch-rationele verklaringen van een natuurlijk 
fenomeen, maken altijd een abstractie van dat fenomeen. 

• Theoretische modellen laten een onverklaarde rest over 
• Maar die rest is de essentie van het object 
• Dat zie je in het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige producten 

Bv.: het digitaliseren van menselijke interacties omwille van coronacrisis 

• In eerste instantie ziet men er noodzaak en voordeel in 
• Maar online gesprekken leiden tot uitputting en burn-out 

à Door digitalisering wordt de subtiele lichamelijke uitwisseling verstoord 

 

Bv.: zuigelingen 

• Tijdens de eerste zes maanden leren ze aan verbluffend tempo taalklanken van elkaar onderscheiden, 
maar enkel tijdens het luisteren naar de fysieke ander. Niet door audio- of video-opname. 

• Het kind neemt de taal van de moeder over, maar deze synchronisatie vindt ook voor de geboorte 
plaats 

o Bv.: huilen vertoont melodische overeenkomsten met de moedertaal 

Het kind realiseert via zijn creatieve imitaties een symbiose met de moeder: het voelt erdoor wat zij voelt 



Het menselijke lichaam is een snaarinstrument 

• De spieren die het skelet bespanninen, worden in de vroege kindertijd via intimiterende talige 
uitwisseling op een bepaalde spanning gezet 

• Die spanning bepaalt met welke fenomenen men mee gaat resoneren 

• Bepaalde mensen en gebeurtenissen kunnen zo letterlijk een gevoelige snaar raken 

De stem is daarom ook vitaal van belang, vooral op prille leeftijd.  

Maar de subtiel-fysieke dimensie van talige uitwisselingen blijft ook belangrijk in het latere leven 

• Volwassenen spiegelen net als kinderen de gelaatsuitdrukkingen en lichaamshoudingen van de 
gesprekspartner 

• Dit leidt tot een merkwaardige connectie tussen de gesprekspartners 

• Opvallend: mensen reageren onwaarschijnlijk snel op elkaar, vormen als het ware één organisme 
o Op digitale interacties zit altijd een bepaalde vertraging 
o Digitalisering ontmenselijkt een gesprek 

Maar waarom is spreken via digitale weg dan zo aantrekkelijk? 

• We kunnen spreken met mensen die verder weg zijn, kost minder inspanning 
• Psychologische factor: we voelen ons onzeker m.b.t. onze verhouding tot de ander 

o Via digitale weg is het gevoel van controle groter à men voelt zich veiliger en comfortabeler 

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

 

DE MECHANISTISCHE IDEOLOGIE 

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

Dat geldt ook voor de mechanistische ideologie; ze wil de natuur en wereld optimaliseren 

• Bv.: maandstonden zijn overbodig à d.m.v. kunstmatige hormonen uitschakelen 
• Bv.: moederschoot wordt vervangen door kunststof bol 
• Bv.: koeien kunnen in een artificiële baarmoeder groeien 

à Het enige wat ontbreekt in dergelijke praktijken, is dat de moederstem vervangen wordt door de monotone 
herhaling van conditionerende boodschappen 

à De bottling room is minder ver weg dan we denken, het enige wat we nodig hebben zijn experts die met 
statistiek en cijfers aantonen dat een artificiële baarmoeder de foetus beter beschermt tegen virussen. 

DIGIKOSMOS 

We evolueren langzaam maar zeker naar een digikosmos  

• = een ‘samenleving’ waarin het menselijke leven zich grotendeels online afspeelt 

• De milieubeweging stapt voor een groot deel mee in deze trend; men wil de natuur redden door de 
mens ervan te isoleren 

• Het ideale leven wordt binnen dergelijke logica gezien als binnenskamers en aan een infuus 



Deze maatschappijvisie vermengt zich met het transhumanisme 

• Hedendaagse versie van de mechanistische ideologie die het wenselijk en noodzakelijk acht dat de 
mens in de toekomst zowel lichamelijk als geestelijk zal versmelten met technologische apparatuur 

o De ‘samenleving’ wordt vervangen door technologisch gecontroleerde internet of bodies 
o Daarvoor moeten lichamen worden verzadigd met microchips 

Probleem: 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 

• Bv.: plastic soep 

Waarom laat de mens zich dan zo massaal verleiden door de mechanistische ideologie? 

• Illusie dat men de ongemakken van het leven kan wegnemen, zonder zichzelf als mens in vraag te 
moeten stellen 

• Bv.: wanneer we ziek zijn wordt dit toegekend aan een externe entiteit zoals een bacterie of virus, 
zonder dat je als mens jezelf in vraag moet stellen 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 4: HET (ON)MEETBARE UNIVERSUM 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de mechanistische ideologie haar methode om tot kennis te komen 

METEN EN BECIJFEREN 

Basisveronderstelling: het universum is een machine, en zijn onderdelen kunnen worden gemeten 

• Meten en becijferen zijn het fundament van haar manier van kennen 

• Dit heeft uiteraard gevolgen voor het maatschappelijke ideaalbeeld 

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

o Bv.: coronacrisis duidelijk beslissingen a.d.h.v. cijfers 

 

Voorheen werden maatschappijen geleid op basis van verhalen (mythische, religieuze, politieke) 

• De mechanistische ideologie ziet deze verhalen als irrationeel en subjectief van aard 
• Verhalen bestaan uit woorden die geen vaste, rationale verhouding hebben tot feiten 
• De Grote Verhalen draaien eerder in het voordeel uit voor degene die ze uitvindt 

Verhalen à subjectiviteit à irrationaliteit à schrijnend onrecht à absurde gruwel 

De coronacrisis biedt een window of oppurtunity voor de mechanistische ideologie 
• Cijfers vormen een objectieve basis om transparante en rationele beslissingen te nemen 
• Ze zijn een tegengif voor machtsmisbruik 

Cijfers à objectiviteit à rationaliteit à correctheid à minimaliseren van lijden 

 

OBJECTIEVE METING? 

Josef Mandelbrot: metingen zijn altijd relatief 

• Metingen zijn altijd relatief, afhankelijk van een reeks subjectieve keuzes die gemaakt zijn door 
degene die opmeet 

o Bv.: keuze van een bepaalde meeteenheid 
o Bv.: Als je de lengte van de kust van Groot-Brittanië meet met een meeteenheid van 200 

meter is hij 2 400 km lang, en met een meeteenheid van 50 meter is hij 3 400 km lang 

Zelfs als zijn metingen objectief, speelt er een belangrijke subjectieve factor op het niveau van de interpretatie 

• Simpsons paradox 

o Eerste besluit: zwarten krijgen sneller de doodstraf dan blanken 
o Statisticus maakt onderscheid tussen ras van de dader maar ook dat van de slachtoffer 
o Besluit: zwarten krijgen sneller de doodstraf als ze een blanke vermoorden, dan blanken als 

ze een zwarte vermoorden 

Cijfers hebben een uniek psychologisch effect, ze geven een illusie van objectiviteit 

• Illusie wordt versterkt wanneer cijfers aan de hand van visuele vormen worden voorgesteld 
• Illusie maakt de mens blind dat cijfers altijd relatief en meerduidig zijn 



REPLICATIECRISIS IS NOOIT GESTOPT 

De coronacrisis is eigenlijk gewoon een verderzetting van de replicatiecrisis 

• Nu niet binnen de academische wereld 

• Maar open en bloot in de publieke ruimte 
o Mensen konden vaststellen dat heel wat wetenschappers elkaar tegenspreken, dat er reken 

en telfouten worden gemaakt die zelfs de gewone mens niet zou maken enz… 

In principe ging het in de coronacrisis over het becijferen van relatief eenvoudige fenomenen 

• Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, doden 
• Maar toch waren deze cijfers allesbehalve zeer objectief 

o Bv.: aantal besmettingen  
§ Men rapporteert het absolute aantal positieve tests in plaats van de 

positiviteitsratio 
§ Bernard Rentier onderwerp coronacijfers aan een kritische analyse; geschatte aantal 

besmettingen na correctie ligt 20 tot 70 lager dan de schattingen in de media 

o Bv.: aantal ziekenhuisopnames 
§ Elke persoon die bij de opname in een ziekenhuis een positieve test aflegde werd als 

COVID-19 patiënt beschouwd. Ongeacht of ze naar het ziekenhuis kwamen voor 
COVID-19 symptomen of een gebroken been. 

o Bv.: aantal doden 
§ Ongeveer 95% van de geregistreerde coronadoden had één of meerdere andere 

aandoeningen  
§ Er bleef nauwelijks 6% over als je enkel de mensen telt waarbij COVID-19 de enige 

aandoening is waaraan ze lijden 

OVERSCHATTING VAN DE GEVAARLIJKHEID  

De cijfers van het dominante coronaverhaal hebben de neiging om de gevaarlijkheid van het virus (sterk) te 
overschatten 

• De keuze van de lockdownstrategie werd genomen o.b.v. de modellen van het Imperial College 
• Deze modellen voorspelden tegen eind mei 2020 veertig miljoen doden 
• Michael Levitt + John Ioannides wezen erop dat die modellen op verkeerde assumpties berusten 

o Ze hadden gelijk 
o Volgens het model van Imperial College zou Zweden eind mei 80 000 doden hebben, maar 

het telde er amper 6 000 

De beperkte validiteit van de basiscijfers (doden, besmettingen, opnames) in de coronacrisis, heeft directe 
consequenties voor andere epidemiologische statistieken 

• Bv.: mortaliteit, Infection Fatality Rate, reproductiegetal zijn allemaal gebaseerd op die basiscijfers 
• Als die cijfers met een factor van 20 variëren, dan variëren de erop gebaseerde statistieken met 

dezelfde factor mee 

 

 



Worden IC’s wel degelijk overbelast door coronapatiënten? 

• Ja, maar die overbelasting is het gevolg van twee tendensen die elkaar onvermijdelijk kruisen 

o 1. Een sterke stijging van de bevolking dat gevoelig is voor het ontwikkelen van ernstige 
symptomen bij virale longaandoeningen  

o 2. De stelselmatige afbouw van het aantal IC bedden 
§ Er werden doorheen de crisis geen IC bedden bij gecreëerd! 
§ Is corona dan wel zo ernstig? (factor 1) 

Ook de zware longsymptomen waarmee COVID-19 mee gepaard gaat, is een factor van discussie 

• Bij grieppatiënten gebeuren nauwelijks longscans dus zijn de twee moeilijk te vergelijken 

• Uiteindelijk blijkt er toch geen significant verschil 

• We kunnen hier wel niet zomaar vanuit gaan, want het is weldegelijk waarschijnlijk dat het 
coronavirus een bijzonder kwalijk effect heeft op de longen 

• Is corona dan wel zo ernstig? (factor 2) 

Oversterfte: gewoon nagaan of er gedurende de coronacrisis meer sterfte is dan in andere periodes 

• Maar oversterfte kan op verschillende manieren berekend worden 
o Bv.: het bepalen van de referentieperiode 

• Nadat men de cijfers voor oversterfte bepaald heeft volgt een nog moeilijkere opdracht; de 
interpretatie ervan 

o Oversterfte is niet noodzakelijk een indicator van de mortaliteit van het virus 
o Is corona dan wel zo ernstig? (factor 3) 

EFFECT VAN MAATREGELEN 

Ze laten de nevenschade van de maatregelen buiten beschouwing 

• Er worden nauwelijks cijfers en statistieken gepresenteerd over het aantal doden wegens uitgestelde 
behandeling, zelfmoord, vaccinatie… 

• Zijn we zeker dat de remedie (maatregelen) niet erger is dan de kwaal (corona)? 

 

Er ging merkwaardig weinig aandacht naar de evaluatie van de effectiviteit ven de draconische maatregelen 

• Zweden (weinig maatregelen) vergelijken met België en Nederland (veel maatregelen) 
o Zweden had minder slachtoffers 
o Maatregelen zijn zinloos! 

• Zweden (weinig maatregelen) vergelijken met Finland en Noorwegen (gewone strengere 
maatregelen) 

o Zweden had dubbel zoveel slachtoffers 
o Maatregelen zijn zinvol! 

• Men had de maatregelen van Noorwegen en Finland verkeerd ingeschat 
o Hadden nog mildere maatregelen dan Zweden 
o Maatregelen zijn toch zinloos! 

 
à Eenzelfde probleem kregen we bij een studie die de maatregelen tussen verschillende Amerikaanse staten 
vergeleek 

 



Wanneer we kijken naar hoe de besmettingscurve reageert op het invoeren van maatregelen… 

• Zou volgens de dominante narratief de curve op de maatregelen reageren en naar beneden gaan 
• Zou volgens een coronakritisch onderzoeker de curve zich niets aantrekken van de maatregelen 

De invloed van subjectiviteit bij het construeren en interpreteren van cijfers is zo sterk, dat zelfs 
wetenschappers er aan ten prooi vallen 

• Allegiance effect = het effect van de loyaliteit van de onderzoeker aan een bepaalde theorie 

o Bv.: bij een effectiviteitsonderzoek van verschillende therapiëen, vind een psychoanalyticus 
de psychoanalyse het meest effectief 

o Dit effect manifesteert zich grotendeels zonder dat onderzoekers het beseffen 
§ In elke onderzoeksprocedure moeten talloze keuzes gemaakt worden waarvoor 

geen strikte gronden zijn 
§ De onderzoekers kiezen onbewust voor opties die ervoor zorgen dat de studie de 

resultaten oplevert die ze zelf wenselijk achten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 5: HET VERLANGEN NAAR EEN MEESTER 

DE MENS BEVRIJDEN VAN ZIJN ANGSTEN 

In dit hoofdstuk zullen we het hebben over de lotgevallen van een andere grote ambitie van de wetenschap: 
de mens bevrijden van zijn angsten en onzekerheden en van morele geboden en verboden. 

• Vroegere religieuze discours 

o Lijden en ziekte = straf van God 
o Aftakeling van het lichaam is iets wat men moet aanvaarden 

• Zeventiende eeuw: mens richtte de blik naar buiten 
o De angst die het religieuze discours inboezemde werd als ongegrond verklaard 
o De menselijke conditie moet niet aanvaard worden, ze moet verbeterd worden 

Gedurende een drietal eeuwen heerste een energiek optimisme 

• We maken de menselijke conditie aangenaam 
• We genezen ziekte en lijden op kracht van het menselijke verstand 
• De geboden en verboden werden als overbodig verklaard 
• Versmachtende censuur voor alles in strijd met het religieuze discours verdween 
• Vrije meningsuiting werd een basisrecht 

Maar op een of andere manier keerde dit proces in zijn tegendeel. De idealisering van het menselijke verstand 
leidde tot een intensifiëring van de angst voor ziekte en lijden 

• Hoewel kennis van het lichaam en meer geld wordt geïnvesteerd in gezondheidszorg, verdwijnt de 
angst niet 

• Niet alleen de gedachte van fysiek lijden wordt ondragelijker 
o De mens verdraagt risico’s in het algemeen slechter 

§ Zeer sterke verzekeringsdrift 

Het proberen te vermijden van elk risico eist echter zijn tol 

• Bv.: medische ingrepen die lijden zouden moeten wegnemen, worden meer en meer zelf een bron 
van ellende 

• Bv.: psychofarmaca leidde tot tientallen miljoenen verslaafden en doden 

à Het krampachtig vermijden van elk gevaar is zelf zeer gevaarlijk geworden 

De hardnekkige gerichtheid op controle heeft invloed op … 
1. Onze fysieke gezondheid  
2. De vrijheden en rechten van het individu 

o Bv.: 21ste eeuw war on terror leidde tot een zware aantasting van de privacy v/d bevolking 
o Bv.: door coronacrisis krijgt volledige wereldbevolking huisarrest omdat mens en dier te 

gevaarlijkzijn voor elkaar om zomaar los te lopen 

De stijging van angst en onzekerheid leidt tot twee andere psychologische fenomenen: narcime en ‘regeldrang’ 

 

 



VERBAND TUSSEN MENSELIJKE ONZEKERHEID EN NARCISME 

Het begint reeds in de kindertijd… 

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

o Ook jonge dieren zijn afhankelijk van hun moeder en proberen zich van hun zorg te 
verzekeren, maar er is een cruciaal psychologisch verschil met het mensenkind 

o Een dier realiseert de band met een ander dier via de uitwisseling van tekens 
§ De tekens worden over het algemeen als eenduidig en ‘vanzelfsprekend’ ervaren 

o De mens realiseert de band met een ander via de uitwisseling van symbolen 
§ Menselijke communicatie is verzadigd van onduidelijkheden en misverstanden 
§ Symbolen kunnen afhankelijk van de context naar een oneindig aantal dingen 

verwijzen 

• Dit heeft directe gevolgen voor de uitwisselingen tussen mensen 
o Men kan zijn boodschap nooit eenduidig overbrengen 
o De ander kan nooit de definitieve betekenis bepalen 
o De mens kent zijn eigen boodschap niet  

• We zijn geneigd om te denken dat mensen zich onderscheiden van dieren door een grotere kennis en 
een groter weten. Maar de mens wordt juist in tegenstelling tot dieren voortdurend gekweld door 
een tekort aan weten 

Maar vooral in de babytijd… 

• Als een pasgeboren kind de gelaatsuitdrukking van de moeder fixeert en imiteert, zien we een subtiel 
sentiment van vraag op zijn gelaat 

o Een mensenkind vertoont in prangende onzekerheid omtrent de boodschappen de moeder, 
en dat maakt het moeilijk om mentale controle over haar te verwerven 

• Rond de zes à negen maand herkent een kind zichzelf in de speigel 
o Deze herkenning gaat gepaard met vreugde (bij geen enkel ander levend wezen zo) 

§ Het beeld zegt hem in één klap wie het is en wat het moet zijn om het object van 
verlangen van de moeder te kunnen zijn 

§ Het beeld biedt een antwoord wat taal nooit kon bieden: “ik ben hét voor de Ander” 
§ Deze ervaring is het archetype van de narcistische ervaring 

Maar die ervaring eist ook een tol 

• Om het opnieuw opduiken van de onderliggende onzekerheid te vermijden, moeten we een 
agressieve strijd aangaan met elke ander waar de aandacht van de moeder naar uitgaat 

• De identificatie met het eigen spiegelbeeld doet het inlevingsvermogen afnemen 
o Het is tot op zekere hoogte noodzakelijk om een stabiele Ego-structuur uit te bouwen 
o Maar bij overmatig narcisme wordt de mentaal-visuele grens tussen het subject en de Ander 

zo dik, dat het subject opgesloten raakt in dat zelfbeeld 
§ Narcisme gaat ten koste van het inlevingsvermogen 
§ Het isoleert en vereenzaamt een subject 

 



VERBAND TUSSEN MENSELIJKE ONZEKERHEID EN REGULITIS 

De stijging van angst en onzekerheid leidt tot een enorme toename van het aantal regels. Ook dit kunnen we 
koppelen aan de herkenning van het eigen spiegelbeeld. 

HERKENNING EIGEN SPIEGELBEELD 

• Het kind kan zijn eigen wezen psychisch afgrenzen van de omringende wereld 

• Pas op dat moment beginnen externe objecten te bestaan 
o Hierdoor verandert de functie van de taal; woorden beginnen naar de externe objecten te 

verwijzen en krijgen betekenis 

o Ook de verhouding tot de Ander wordt naar een ander niveau geheven; het kind probeert nu 
obsessief woorden te begrijpen 

§ Hij wil de regels kennen die het moet volgen om graag gezien te worden 

§ Doordat woorden slechts betekenis krijgen door andere woorden, vraagt het kind 
zich eigenlijk af wat alle woorden betekenen 

• Bv.: 3,5 jaar = waarom-fase 
 

• De poging om regels eenduidig en sluitend te maken zijn gedoemd te mislukken 
o Woorden van de menselijke taal kunnen nooit definitief betekenis krijgen 
o Ze moeten aanvaarden dat het definitieve antwoord op de vraag naar het verlangen niet 

bestaat 

 

DE TOENEMENDE REGELDRANG ONTWIKKELT ZICH OOK DUIDELIJK OP MAATSCHAPPELIJK VLAK 

Net als narcisme is de toename aan regels eigenlijk een krampachtige poging om de sterke toename van angst 
en onzekerheid in te dijken 

• Woke-culture: maatschappij valt ten prooi aan expliciete en impliciete regelgeving die elk detail van 
de menselijke uitwisseling delicaat maakt 

o Bv.: na de #MeToo-affaire werd studenten geleerd hoe ze legaal en volgens de regels kunnen 
flirten 

• Met de klimaatbeweging ontstond een nieuwe categorie van criminaliteit: milieumisdaden. 
o De milieu-ideologie vergleed naar het tegengestelde van waar ze oorspronkelijk naar 

streefde: ‘terug naar de natuur’ 
o Eerst was de milieubeweging een dissidente stem, maar ze heeft zich nu duidelijk ingevoegd 

in de ideologie 

De regeldrang is op zeer directe manier zichtbaar in de publieke ruimte  
• Bv.: In stations moet je een ticket kopen om naar toilet te gaan 
• Bv.: met de coronacrisis zijn er pijlen die zeggen hoe je moet lopen in een supermarkt 

De wirwar van regels wisselt afhankelijk van locatie tot locatie, en wisselen ook doorheen de tijd. 
• Bv.: bij onweer, terrorisme schakelt men vlot tussen code groen, geel, oranje of rood 

 

 



Is de inconsistente en buitensporige regelvorming wel typisch voor de hedendaagse samenleving? 

• De 613 geboden en verboden (de halacha) de van de joodse religieuze regelgeving bestaan al 
duizenden jaren 

o Naast de regels die menselijkerwijs te begrijpen zijn (de misjpatiem), onderscheiden ze ook  
§ Die dienen om de band tussen de mens en het Eeuwige te bestendigen 

§ En die die men niet logisch kan begrijpen (de choekiem) 

• Maar ook bij de primitieve volkeren tierden de regels welig 

à De religieuze en primitieve regelsystemen waren over het algemeen categoriek, waardoor ze duidelijk 
waren. Ze waren ook stabiel. 

à De moderne regelsystemen zijn dat niet, ze veranderen snel en zijn onvoorspelbaar. Daarbij nemen de 
regels ook in omvang toe. 

Proportioneel gezien gaat er steeds meer tijd en energie op in het formuleren, volgen en toepassen van regels 

• Spectaculaire toename in het aantal administratieve jobs 
o Van 20% (1840) tot 80% (2010) 

• Maar ook jobs die niets met administratie te maken hebben krijgen meer administratieve taken tout 
court 

De regeldrang draagt ongetwijfeld bij tot de psychische problemen van onze tijd 

• Het excessieve karakter ervan neemt de voldoening, spontaniteit en vreugde uit het leven weg 

• Er is minder en minder ruimte voor subjectieve keuzes en vrijheid 

o Bv.: verplichting van ritsen in verkeer maakt dat iemand je voorrang geeft niet langer een 
menselijke ontmoeting. Je geeft iemand voorrang omdat je het moét doen 

• Het verstikkende van de overmaat aan regels valt het meeste op als ze plots weg valt 

De overreglementering oefent haar versmachtende invloed uit zonder dat we het beseffen. Er ontstaat een 
soort vicieuze cirkel 

• Om onbehagen en frustratie in te dijken maken we steeds meer regels 
• Deze regels zorgen voor meer frustratie en onbehagen, waardoor we wéér reageren met nog meer 

regels 
• Uiteindelijk krijgt het menselijke wezen steeds minder zuurstof 

 

ÉCHTE OPLOSSINGEN 

Narcisme en regeldrang zijn schijnoplossingen voor de onzekerheid en angst. Maar er bestaan ook echte 
oplossingen. We keren nog één keer terug naar de ontwikkelingspsychologie: 

• Als het kind blijft waarom vragen, moet de ouder uiteindelijk de beperktheid van zijn kennis toegeven 

• Er komt een einde aan de veronderstelling dat de ouders alwetend en almachtig zijn 
o Twee mogelijke reacties 

§ Angst: kind klampt zich vast aan narcisme en regeldrang 



§ Creativiteit: het kind moet zelf invulling geven aan woorden en kan op een creatieve 
manier zijn eigenheid en persoonlijkheid realiseren 

• Aan de ene kant moet het kind dus de kans grijpen om zichzelf creatief te 
realiseren 

• Aan de andere kant spelen ook de ouders een belangrijke rol: gaan ze het 
kind bevestigen en ondersteunen of proberen ze hun status van 
alwetendheid proberen te behouden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel 2: massavorming en totalitarisme 

HOOFDSTUK 6: DE OPKOMST VAN DE MASSA 

DE NIEUWE STAATSVORM 

Met het Nazinisme en Stalinisme kwam in de eerste helft van de 20ste eeuw een nieuwe staatsvorm aan het 
licht; het totalitarisme 

• Te onderscheiden van democratie: eenpartijstructuur en minachting voor democratische 
basisprincipes 

• Maar ook van dictatoriale staatsvormen: structuur (interne organisatie) en dynamiek (procesmatig 
verloop) 

o Dictatuur gebaseerd op inboezemen van angst voor fysieke agressie 
o Totalitarisme gegrond in het proces van massavorming 

§ We moeten dit proces in rekening brengen om de verbluffende psychologische 
kenmerken van een getotaliseerde bevolking te kunnen begrijpen 

§ Bv.: de bereidheid om hun persoonlijke belangen op te offeren voor het collectief, 
raciale intolerantie voor dissidente stemmen, een paranoïde verklikkersmentaliteit… 

 

Vandaag de dag zijn er verschillende voortekenen dat er een nieuw soort totalitarisme aan het oprijzen is 

• Bv.: het meer en meer onder druk komen staan van het recht op privacy, exponentiële toename van 
intrusieve acties door veiligheidsdiensten… 

• Die wordt geleid door droge bureaucraten en technocraten i.p.v. bendeleiders van het genre Stalin 

 

DE MASSA 

Een massa is een specifiek soort groep 

• Onderscheidende kenmerk: verregaande uniformalisering van de individuen 
o Iedereen is gelijk, men denkt ‘samen’, men wil zich met dezelfde ideaalbeelden identificeren 

• Gustave Le bon – psychologie des foules 
o De individuele ziel wordt in de massa volledig overgenomen door de groepsziel 
o Uniformalisering gaat gepaard met absoluut verlies van het rationele denkvermogen 

Massavorming bestaat al zeer lang en er bestaan verschillende vormen van 

• Kortstondige vs langdurige massavorming 

• Ongestructureerde vs georganiseerde massa’s 

• Religieuze vs pseudowetenschappelijke massa’s 

• Gigantische vs kleinschalige massa’s die zich voordoen in assisenjury’s 

o Deze kleinschalige massa’s zijn interessant omdat ze goed kunnen worden bestudeerd 
o Jury’s worden nauwelijks of niet beïnvloed door de argumentatieve kwaliteiten van een 

pleidooi 

Le Bon: massa’s winnen vanaf de 19de eeuw grote krachten. Ze worden steeds duurzamer en krijgen veel meer 
impact op het beleid. De massa kan de maatschappij in haar greep krijgen waardoor zo een nieuwe staatsvorm 
zou kunnen oprijzen 



DE VIER CONDITIES VAN MASSAVORMING 

Er zijn in het bijzonder vier condities die aanwezig dienen te zijn om grootschalige massavorming te laten 
optreden 

1. Veralgemeende eenzaamheid 

o Eerste conditie = meest centrale conditie 

o De mate van eenzaamheid is significant geassocieerd met het gebruik van sociale media en 
communicatietechnieken 

o Het probleem is het grootst in geïndustrialiseerde landen 
§ 30% van de mensen rapporteert chronische ervaringen van eenzaamheid 

 
2. Gebrek aan zinverlening in het leven 

o De mens leeft voor de Ander, wanneer de band met de Ander wegvalt wordt het leven als 
zinloos ervaren 
 

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

o Vrij vlottende angst = angst die niet aan een voorstelling is verbonden 
§ Dergelijke angst is moeilijk mentaal beheersbaar 
§ De mens zoekt naar een object om de angst aan te kunnen koppelen 

 
4. Veel ongebonden frustratie en agressie 

o De sterke toename van racistisch en dreigend taalgebruik op sociale media is daar een 
treffend voorbeeld van 

o Wat massavorming bespoedigt is niet zozeer de frustratie en agressie die effectief worden 
afgereageerd, maar de agressie die nog op zoek is naar een object 

 

Op welke manier leiden die condities precies tot massavorming? 

• De aanleiding tot massavorming is een suggestie in de publieke ruimte  
o Als er onder de genoemde omstandigheden een suggestief verhaal verspreid wordt dat een 

object van angst aanduidt + een strategieaanreikt om met dat object van angst om te gaan, is 
de kans vrij reëel dat alle vrij vlottende angst zich aan dat object koppelt 

• Dit proces levert psychologische winst op 

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

o De uiteenvallende maatschappij vindt via de gemeenschappelijke strijd met de vijand een 
minimale samenhang 

o Alle latent broeiende frustratie en agressie wordt afgereageerd, wat een enorme ontlading 
en bevrediging met zich meebrengt 

• Op deze manier gaat een individu van een hoogst pijnlijke psychologische toestand van sociale 
geïsoleerdheid naar de maximale verbondenheid die in de massa bestaat 

 

 



“De massa gelooft in het verhaal, niet omdat het juist is, maar wel omdat het een nieuw gevoel van 
verbondenheid creëert” 

• Argumentum ad populum en argumentum ad auctoritatum zijn voor de meerste mensen voldoende 
om het verhaal te aanvaarden 

 

SOORTEN GROEPEN BINNEN MASSAVORMING 

Uit het groepsdrukexperiment van Asch blijkt dat er drie soorten groepen zijn binnen massavorming 

• Een groep die het verhaal ‘gelooft’ 
o Asch: dit zijn de mensen die onder druk aan hun eigen oordeel beginnen te twijfelen 

• Een groep die het verhaal niet echt gelooft maar die zich stilhoudt en meegaat met de massa 
o Asch: deze mensen vertelden nadien het juiste antwoord te kennen maar dit niet uit durfden 

te spreken 

• Een groep die niet gelooft in het verhaal en dat ook uitspreekt 
o Asch: slechts 25% spreekt zich uit 

 

MASSAVORMING EN HYPNOSE 

Le Bon: het effect van massavorming is identiek aan dat van hypnose 

• Beide worden in grote mate veroorzaakt door een stem 

o Aan de ene kant wordt de bevolking systematisch blootgesteld aan de stem van de totalitaire 
leiders 

o Aan de andere kant wordt elke andere stem systematisch geëlimineerd 
o Klassieke dictators beperken de monopolie op de stem tot de publieke ruimte 

§ ó totalitaire systemen slagen er ook in om in de privésfeer alternatieve stemmen 
te censureren 

• In beide gevallen wordt de aandacht door een suggestief verhaal op een heel beperkt aspect van de 
realiteit gericht 

o Zorgt ervoor dat de gevolgde logica eruit zeer absurde kenmerken gaat vertonen 
o De vernauwing van het aandachtsveld trekt zich ook doot naar het emotionele vlak 

 

Een laatste problematische psychologische eigenschap van massavorming is dat de massa radicaal 
onverdraagzaam is ten aanzien van andere meningen en heeft een sterke neiging tot autoritarisme 

Dissidente stemmen zijn: 

1. Asociaal en onsolidair 

2. Volledig ongegrond  

3. Uitermate aversief, ze dreigen ons terug te confronteren aan de negatieve toestand voor de massa 

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

 



HOOFDSTUK 7: DE MENNERS VAN DE MASSA 

MASSAVORMING EN HYPNOSE 

We hebben in het vorige hoofdstuk massavorming beschreven als een vorm van hypnose, er was een 
belangrijk verschil 

• Klassieke hypnose: enkel het bewustzijnsveld van de gehypnotiseerde is vernauwd, degene die het 
verhaal verteld is ‘wakker’ 

• Massavorming: ook diegene die het verhaal vertelt, is mentaal in de greep van het verhaal. Diens 
aandachtsveld is meestal nog meer vernauwd dan dat van de massa 

 

MISVERSTANDEN ROND DE MENNERS VAN DE MASSA 

Ten aanzien van de menners (leiders) van de massa, ontstaan twee tegengestelde psychische houdingen 

1. Ofwel vertrouwt men hen blindelings 
2. Ofwel wantrouwt men hen volledig 

Beide extreme perspectieven berusten op een gelijkaardig misverstand: ze schrijven aan de menners een té 
absoluut weten toe (ofwel te positief ofwel te negatief) 

Andere misverstanden zijn dat de menners primair worden gedreven door het geld of sadistisch genot 

• Incorrect: totalitarisme kenmerkt zich door het rücksichtslos volgen van een ideologische regel en 
logica 

• In de beginfase van het proces van totalisering maakt een dergelijke logica eerst meester van de 
bevolking 

o De bevolking raakt doordrongen van ideologische overtuigingen en kan ze niet meer 
onderscheiden van de realiteit 

o Uiteindelijk rijzen totalitaire partijen en totalitaire leider op die deze logica geleidelijk aan 
institutionaliseren en opleggen aan de maatschappij 

à Wat de menner van de massa dus wél kenmerkt is hun morbide ideologische gedrevenheid: de realiteit 
moet en zal worden aangepast aan de ideologische fictie 

à Deze gedrevenheid leidt tot een mentale en emotionele blindheid, die verbluffende proporties aanneemt 

• Bv.: Eichmann (= nazikopstuk) stimuleerde het oprichten van Joden raden, dit wil zeggen dat joden 
zelf hun eigen ondergang praktisch regelden. Toch was hij er van overtuigd dat hij het allerbeste 
voorhad met iedereen 

De massamens weet in zekere zin niet wat hij doet, dat betekent niet dat men hen zomaar moet vergeven 

• In toestand van massavorming/hypnose blijft de mens de mogelijkheid hebben om ethische keuzes te 
maken 

• De anonimiteit van de massa biedt louter een excuus om de eigen driften de vrije loop te laten 

• De immoraliteit van de massa betekent dus niet dat massavorming het ethisch besef zou wegnemen, 
maar wel dat ze het verbergen van het ontbreken ervan tijdelijk doet ophouden 

 



Opmerkelijk: wanneer Eichmann oproep tot medewerking van de Joden voor het oprichten van de 
Jodenraden, kreeg hij die medewerking ook 

• Er werd soms heldhaftig verzet gepleegd, en de gruwelijke wijze waarop dit neergeslagen werd, zal 
een grote rol hebben gespeeld in het ontmoedigen ervan 

Dat totalitaire leiders zelf ook in een vorm van hypnose verkeren, wordt treffend geïllustreerd door hun 
psychologische reactie als ze uit de massa verwijderd worden 

• Bv.: nazikopstukken worden gestationeerd in landen die niet vatbaar blijken voor massavorming, 
hierdoor beginnen ze zich onzeker te voelen over hun zaak + het naziregime kan niet meer op hen 
vertrouwen 

• Ze worden wakker 

à Leiders zijn niet enkel gehypnotiseerd door hun ideologie, maar ook door de massa 

• Er is een circulaire causaliteit tussen de psychologische toestand van de massa en haar leiders 
• Ze hypnotiseren elkaar 

Dat de totalitaire leider zelf onder hypnose is, betekent niet dat hij alles gelooft wat hij zegt aan de bevolking 

• Hij gelooft blindelings in de ideologie die hij probeert op te dringen 

• Maar gelooft niet in het discours dat hij gebruikt om die ideologie te promoten 

o Hij gelooft zo sterk in zijn ideologie, dat hij het rechtvaardigt om ongelimiteerd te 
manipuleren, liegen en bedriegen 

o Maar de massa vertoont zich telkens bereid om haar leiders dat te vergeven 

§ “Uiteindelijk doen ze het voor ons welzijn” 

Net zoals de bevolking (vorig hoofdstuk) zijn ook de menners van de massa tot zelfverloochening in staat 

• Hoewel ze meestal totaal onschuldig waren aan de hen ten last gestelde misdaden, aanvaarden ze 
hun straf en bekenden ze schuld. Ze werkten zelfs mee aan hun eigen veroordeling 

• Dit alles, als ze maar zeker konden zijn dat hun statuut als partijlid daarmee overeind gehouden werd 

• Ze verkozen om hun hypnose in stand te houden, tot de dood 

• Toont opnieuw aan dat de essentie van het totalitarisme niet utilitaristisch is: het ultieme doel is het 
realiseren van een ideologische fictie 

Het anti-utilaritische karakter van het totalitarisme blijkt ook voor te komen uit volgende zaken: 

• De onverschrokkenheid waarmee totalitaire regimes hun eigen economie kapot maken 
o Bv.: men zou denken dat men via arbeidskampen waren gericht op goedkope arbeid en 

rendement. Maar ze brachten eigenlijk niets op en waren puur experimentele ruimtes voor 
het creëeren van een ideale samenleving 

• Een totalitaire leider verschilt van een klassieke idealist door het feit dat hij een merkwaardige 
principeloosheid heeft en een afkeer van wetten. De enige wet die hij huldigt, is dat er geen wetten 
zijn 

• De drang om een basale logica op te dringen, toont zich ook in de obsessie met tekens 
o De ene keer wordt het gebruikt het als onderscheid van de elite (bv.: uniformen, medailles) 

o De andere keer als stigma voor de ‘objectieve vijanden’ (bv.: getattoëerden Auschwitz) 

o D.m.v. tekens probeert het totalitarisme zijn logica in het reëele te griffen 

 



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

• Herinner: verschil tussen mens en dier ligt primair in het gehanteerde communicatiesysteem 

• Mens kan zich vragen stellen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ 

o Totalitarisme is de ultieme poging om zich van deze onzekerheid te ontdoen 

o Het veegt de verscheidenheid op alle mogelijke manieren weg 

 

De kern van het totalitarisme is de dynamiek ervan. De richtlijnen en decreten veranderen voortdurend + men 
moet steeds nieuwe objecten van angst aanduiden 

• Bv.: coronacrisis gekenmerkt door schrille wijzigingen 

o Lockdowns gerechtvaardigd vanuit het flatten the curve principe, daarna ging men over naar 
het crush the curve principe. Om dat weer over te gaan naar een prevent the curve principe 

• Bv.: steeds meer nieuwe objecten van angst: corona, terrorisme, opwarming aarde … 

 

De vicieuze cirkel waarin massavorming en totalitarisme terechtkomen, is op een cynische manier ook 
geruststellend: massavorming en totalitarisme vernietigen zichzelf 

• Ze zijn intrinsiek destructief 

• Men kan de zelfdestructiviteit zo begrijpen: 

o Massavorming voedt zich door angst en agressie 

o Zonder angst en agressie valt de massadynamiek stil 

o De massa zal ontwaken en zich realiseren welke schade ze geleden heeft 

o Gevolg: de leiders hebben geen andere keuze om weer nieuwe objecten van angst aan te 
duiden en maatregelen te introduceren om dat object te vernietigen 

§ Het grote deel van de bevolking volgt hen hierin: zo blijft hun angst gekoppeld aan 
een object 

• De zelfdestructiviteit bereikt zijn hoogtepunt wanneer het systeem erin slaagt om elke tegenstem te 
doen zwijgen, de oppositie monddood te maken 

o Hoewel de tegenstem uitermate aversief is voor massavorming, is ze ook levensbelangrijk 

o Zonder een tegenstem wordt de hypnose compleet, is een totalitaire staat op dat moment 
een monster dat zijn eigen kinderen verscheurt 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 8: COMPLOT EN IDEOLOGIE  

INLEIDING – SIERPINSKI DRIEHOEK 

Het tekenen van de sierpinski driehoek gebeurt a.d.h.v. een simpele regel. Je kan 
dit proces met tien tot honderd of meer mensen uitvoeren door allemaal 
afzonderlijk dezelfde eenvoudige regel toe te passen 

• Voor een naïeve toeschouwer zou de indruk ontstaan dat de mensen die 
de punten zetten, voorkennis hebben en planmatig en gecoördineerd 
samenwerken 

• Hierbij kunnen we ons de vraag stellen of we massavorming en 
totalitarisme wel moeten zien als iets dat in gang gestoken wordt a.d.h.v. 
een groot plan 

Eén iets is zeker: de menners van de massa worden vaak gezien als complotteurs 

 

MASSAVORMING – COMPLOTTHEORIEËN 

Doorheen de 19de en 20ste eeuw maakten complottheorieën hun opgang 

• Ze werden gebruikt om complexe maatschappelijke processen en massavormingen te verklaren 

• Moeder van de complottheorieën = Protocollen van de Wijzen van Sion 

o Ging er van uit dat er een soort Joodse geheime wereldregering was die de nationele 
regeringen stuurde 

o Deze theorie was gebaseerd op een tekst door Maurice Joly die zodanig werd vervormd om 
het antisemitisme in Rusland aan te wakkeren 

De neiging om grootschalige massavorming te herleiden tot een kwaadaardige elite, dateert al van de 
Verlichting 

• Chevalier de Malet: alle helden van de Franse Revolutie zijn eigenlijk geheime agenten 
 

DE TERM COMPLOTTHEORIE 

De term complottheorie wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt 

Er moeten drie kerkenmerken aanwezig zijn vooraleer we een activiteit als complot kunnen bestempelen 
1. Er moet een bewust, intentioneel en planmatig streven zijn 

2. Dat streven moet een verborgen, geheim karakter hebben 

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

 

De term wordt soms correct gebruikt, maar de term wordt tegenwoordig ook incorrect gebruikt 

• De term is op die manier verworden tot een stigma waarmee het dominante discours zich beschermt 
tegen kritische reflecties 

• De term wordt ook zelden of nooit toegepast op theorieën die in lijn met het dominante verhaal 
liggen, en nochtans échte complottheorieën zijn 



MASSAVORMING ALS GEVOLG VAN COMPLOT? 

Moeten we massavorming als gevolg van een complot beschouwen? Er zijn verschillende redenen waarom 
mensen dit aannemen 

De massa wordt verenigd door dezelfde gedachten, overtuigingen en gedragingen 

• Le Bon: in de massa wordt de individuele ziel vervangen door de gemeenschappelijke ziel 

• In de gedachten in de massa is er een pensée unique 

• Op die manier wekt de massa automatisch de indruk een sterk georganiseerd fenomeen te zijn 

 

De massa lijkt een soort fysieke eenheid 

We kunnen connectie tussen individuen die in een massa tot stand komt vergelijken met de manier waarop 
spreeuwen zwermen 

• Alle individuen worden als cellen van eenzelfde lichaam met elkaar verbonden 
• Er is één doel: het zwartste punt, de plek waar de meeste mensen bij elkaar zijn 

De massa heeft een (be)dreigend karakter 

• De massa probeert haar wil op te leggen aan de samenleving, ze streeft naar controle 
o Deze controle kan schril en onverwacht zwenken 
o Bv.: in 2016 werden in Jodenbuurt camera’s gehangen om te beschermen tegen terrorisme. 

Nu worden diezelfde camera’s gebruikt om te controleren of ze tijdens de coronacrisis niet 
naar de synagoge gaan 

• De moderne massa stuwt altijd in dezelfde richting: de hypergecontroleerde maatschappij  

 

WAT ALS JE NIET IN DE MASSA ZIT? COMPLOTDENKEN! 

Wie niet meegezogen wordt in de massavorming, bevindt zich in een uiterst diffuse situatie die hij niet begrijpt 

• Massavorming komt vreemd en absurd over voor wie er niet ingegrepen in 
• Hij voelt zich bedreigd door haar controlerend karakter en haar typische intelerantie tegenover wie 

niet tot haar behoort 

Bij de verwarde toeschouwer ontstaat een intense behoefte aan een eenvoudig schema waarmee men de 
complexiteit mentaal kan beheersen en de angst + andere intense emoties kan controleren 

• Alle angst wordt gekoppeld aan één object: de elite 
• Alle schuld wordt zo bij de Ander gelegd, en de gevoelens van frustratie en woede worden op dat ene 

object gericht 

Op deze manier vervult complot denken dezelfde functie als massavorming 

• Dit proces vervult een soort enthousiasme : een sterk negatieve toestand buigt zich om in een 
positieve toestand 

• Alles is nu verklaarbaar, de wereld is logisch 

• Men kan zichzelf ontslaan van alle verantwoordelijkheid en hoeft zich niet in vraag te stellen 

à Om deze redenen wordt complotdenken al snel verleidelijk 



Gevolgen complotdenken 

• Er bestaat zo een fundamenteel wantrouwen, dat alles wat de ‘mainstream’ als juist beschouwt, zeker 
verkeerd moet zijn 

• We spreken van de ontmenselijking van een groep à de elite zijn reptielen of buitenaardse wezens 

• De omvang van de gepercipieerde vijiand wordt zo opgeblazen, dat men zichzelf niet anders dan 
machteloos kan voelen tegenover die gigant 

o Op deze manier zit er ook iets zelfdestructiefs in complotdenken 

 

WAAROM COMPLOTDENKEN? 

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

• De theorieën hebben de neiging om het contact met de feiten te vermijden 

• Als je bijvoorbeeld de personen die het onderwerp zijn van een complottheorie van dichterbij leert 
kennen, verliest de theorie meestal spontaan zijn overtuigingskracht 

o Bv;: corona-experts worden gezien als mensen die de bevolking intentioneel misleiden om 
dat ze veel fouten maken. Maar als je ze van dichterbij leert kennen voel je direct aan dat we 
deze fouten niet in het eenvoudige schema van manipulatiepogingen kunnen wringen 
 

Maar wordt er dan helemaal niet gestuurd en gemanipuleerd? Zeer zeker wel. 

• Maar die sturing gebeurt niet primair door personen 

• De meest fundamentele sturing is onpersoonlijk van aard: wat stuurt is in eerste plaats een ideologie 

o Ideologieën organiseren en structureren een maatschappij progressief en organisch 

• Het is op dat fundamentele niveau dat we de ‘geheime’ krachten moeten situeren die individuen in 
eenzelfde richting oriënteren 
 

Vanuit deze ideologie werden instituten gecreëerd 

• Instituten die plannen maken omtrent hoe de toekomstige maatschappij eruit moet zien en hoe die 
moet omgaan met crisissituaties 

• Voor vele mensen vormen deze zaken hét bewijs dat maatschappelijke ontwikkelingen allemaal 
gepland zijn en het product zijn van een complot 

Maar als we hier terug de definitie van complot erbij halen, merken we twee dingen op… 

1. Van een geheim opzet is niet echt sprake, de plannen van een ideologie zijn open en bloot te vinden 
op het internet 

2. En of die plannen via gerichte instructies het discours en het optreden van experts sturen, is op zen 
minst twijfelachtig 

o De communicatie van experts zit vol tegenspraken en inconsistenties 
 

De dominante ideologie kiest wie er op sleutelposities terechtkomt 

• Zij volgen dezelfde regels in hun denken en gedragingen en maken ook dezelfde denkfouten 
• De plannen en visies van de ideologie worden niet zozeer opgedrongen aan de bevolking, de menners 

van de massa geven in veel opzichten de bevolking wat ze wilde 



o Ze voelen aan waar mensen naar smachten en passen hun plannen op een opportunistische 
manier in die richting aan 
 

Nog een belangrijjke nuance 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel III: voorbij het mechanistisch wereldbeeld 

HOOFDSTUK 9: HET DODE VERSUS HET LEVENDE UNIVERSUM 

Dit is ongeveer de oorzakelijke redenering die we in dit boek hebben gerepresenteerd: 

• De mechanistische ideologie bracht steeds meer individuen in een toestand van sociaal isolement, 
gebrek aan zinverlening, vrij vlottende angst, frustratie en agressie 

• Die condities leiden tot grootschalige en langdurige massavorming 

• Deze massavorming leidt op zijn beurt weer tot de opkomst van totalitaire staatssystemen 

à Massavorming en het totalitarisme zijn de symptomen van de mechanistische ideologie. Deze symptomen 
signaleren en onderliggend probleem, in dit geval het sociale isolement, de ervaringen van angst en 
zinloosheid 

à Deze symptomen genereren een ziektewinst: ze transformeren de ervaringen van sociaal isolement en 
angst in een roes van verbondenheid. Deze ziektewinst wordt gegenereerd zonder dat het onderliggende 
probleem zelf wordt opgelost 

We hebben nood aan een analyse van het onderliggende probleem, namelijk de mechanistische ideologie 

• De meest fundamentele verandering die we moeten nastreven, is verandering op vlak van bewustzijn 

• Deze ideologie ziet het universum als logisch kenbaar, voorspelbaar, controleerbaar mechanisch 
proces. Terwijl dit wereldbeeld al lang achterhaald is 

• Dit mechanistische wereldbeeld is eigenlijk zo oud als de mensheid zelf 
o Bv.: Oude Grieken – Democritus & Leucipus: universum is een verzameling van mechanisch 

met elkaar interagerende materiële deeltjes (atomen) 

o Het duurde echter tot de Verlichting dat het mechanistisch denken dominant werd 

 

Laplace: “We kunnen de huidige toestand beschouwen als het gevolg van het verleden en als oorzaak van de 
toekomst. Moest er een intelligentie zijn die alle krachten zou kennen, zou er niets meer onzeker zijn voor 
deze intelligentie” 

• ó Russelparadox: er kan nooit een instantie zijn die over een volledige kennis kan beschikken 
• ó Onzekerheidsprincipe Heisenberg: men kan over elementaire deeltjes niet in termen van 

zekerheid spreken 
o Naargelang men hun positie in de tijd preciezer bepaalt, wordt hun lokalisatie in de ruimte 

onzekerder 

ILLUSTRATIES VAN DE BEPERKTHEDEN VAN DE MECHANISTISCHE VISIE 

Mandelbroth, één van de grondleggers van de chaostheorie, werd geconfronteerd met het probleem van ruis 
die computersignalen verstoort 

• De ruis kwam tot stand door een reeks externe factoren die op toevallige en onberekenbare manier 
de transmissie van de signalen hinderde 

• Doordat deze factoren ongeorganiseerd zijn en afzonderlijk van elkaar werken, kan er geen enkele 
regelmaat zitten op de ruis à toch wel! 

• Hij vond een welbekend wiskundig dat bekend stond als cantor dust 
• Gleick – “life sucks order from a sea of disorder” à de ruis organiseert zichzelf 



Robert Shaw: regelmatigheid in het druppelen van kranen 

• Er zit een regelmaat in het tijdsverloop tussen het vallen van de druppels 

• Ook hier zien we weer dat het moment van het vallen van de druppels aan de ene kant door een 
reeks ongeconnecteerde, externe factoren veroorzaakt wordt maar dat het aan de andere kant toch 
volgens een strikt patroon lijkt te verlopen 

 

Fractaaltheorie 

• Bekend voorbeeld: spiraalvormen gedetermineerd door de reeks van Fibonacci 
o Reeks van Fibonacci = reeks getallen die bekomen wordt door te starten met getallen 0 en 1. 

Vervolgens gaan we telkens getallen toevoegen die de som zijn van de twee voorgaande 
getallen (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8) 

o Deze getallen bepaalt de curves van een spiraal die men overal in de natuur terugvindt 

o Gleick – “Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde” 

• !! Chaotische waterrad van Lorenz 
o = mechanisch toestel dat directe overeenkomsten maakt met de dynamieken van 

convectiepatronen in vloeistof in gas 

o Werking: het is een roterend wiel waaraan emmertjes met een gat aan de bodem bevestigd 
zijn. Bovenaan bevindt zich en kraan die water in het bovenste emmertje kan laten vloeien 

§ Bij een lage instroom beweegt het rad niet: het water loopt sneller uit het gat van 
de emmer dan dat de emmer zich opvult 

§ Bij een hogere instroom begint het rad te bewegen, zodra het rad een bepaalde 
richting gekozen heeft, is het gedrag voorspelbaar 

§ Wanneer de instroom de grens overschrijdt, begint het rad zich onregelmatig te 
gedragen. Het bovenste emmertje is volledig gevuld en doet uiteindelijk het rad aan 
hoge snelheid draaien. Door de snelheid raken de andere emmertjes niet gevuld en 
remt het rad af of komt het weer tot stilstand à dit proces herhaalt zich in talloze 
varianten 

o Er werd aangetoond dat de onregelmatigheid in de chaotische fase totaal is. D.w.z. dat de 
bewegingen in geen enkel opzicht een herhalend patroon bevatten 

§ Hiermee vertoont de dynamiek van het rad overeenkomsten met de structuur van 
de irrationele getallen (bv.: pi) 

o Ongeacht hoe chaotisch de bewegingen zijn, blijken ze verassend genoeg toch strikt 
gedetermineerd te zijn 

§ De combinatie van chaotisch gedrag en gedetermineerdheid zorgt ervoor dat het 
waterrad de fascinerende eigenschap van de deterministische onvoorspelbaarheid 
bezit 

 

Loren kreeg het idee om de successieve warden van de drie grootheden in de 
vergelijkingen uit te zetten op een driedimensioneel assenstelsel 

• Er verscheen een zeer regelmatige figuur met opvallende esthetische 
kenmerken ~ Lorenz Attractor 

• Chaotisch manifesterende gedragingen kunnen door een strikte orde 
bepaald worden 



De belangrijkste les die het waterrad ons heeft geleerd = men kan de specifieke gedragingen van het 
(chaotische) waterrad niet voorspellen, maar men kan de principes wel leren kennen waarvolgens het zich 
gedraagt en de sublieme esthetische figuren leren aanvoelen die onder de chaotische oppervlakte van die 
gedragingen verborgen liggen 

• Op die manier is er geen rationele voorspelbaarheid maar wel een intuïtieve voorspelbaarheid 

De meeste fenomenen in de natuur zijn complex en dynamisch van aard. Maar net zoals bij het rad, volgt het 
leven wel bepaalde principes 

• Dit is de grootste opdracht van de mens: in alle complexiteit van het bestaan, de tijdloze principes van 
het leven ontdekken 

• Hoe beter we deze principes aanvoelen, hoe meer we het gevoel hebben iets van de essentie van het 
leven te begrijpen 

• Hoe meer we ons aan deze principes houden, hoe meer we als mens een gevoel van existentie en 
ruggengraat ontwikkelen 

à Hetzelfde geldt op het niveau van de maatschappij. Als een maatschappij de fundamentele rechten van het 
individu niet respecteert, wordt ze gegrepen door chaos en absurditeit.  

• Bv.: voor de Verlichtingsmens kwam het er niet zozeer op neer om zich aan ethische en morele 
principes te houden, maar om de objectieve kennis over de wereld zo efficiënt mogelijk te bewegen in 
de overlevingsstrijd 

• Dit resulteerde in totalitaire en technocratische bestuursvormen, waarbij beslissingen werden 
genomen op basis van de ‘expert’.  

• Totalitarisme verkiest om wetten af te schaffen en te regeren per decreet, dat leidt to grillig en absurd 
wisselende regels die uiteindelijk elke menselijkheid in de maatschappij vernietigen 
 

BIJDRAGEN VAN DE CHAOSTHEORIE 

• Het biedt een adembenemend nieuw perspectief op het universum  
o Wordt gezien als de derde grote wetenschappelijke revolutie 
o We stappen af van wereldbeeld dat alles voorspelbaar en logisch is + vooral dat alles een 

doods mechanisch proces is 

o We gaan naar een wereldbeeld van vitalisme 

• De observaties van de chaostheorie laten toe om te zien dat er wel degelijk een finale en formele 
oorzaak werkzaam is in de natuur (~ causaliteitstheorie Aristoteles) 

o Vier oorzaken (voorbeeld: het maken van een beeld) 
§ Materiële oorzaak (bv.: de materie waaruit het gemaakt wordt) 

§ Efficiënte oorzaak (bv.: de bewegingen van de beeldhouwer) 

§ Formele oorzaak (bv.: de vorm van het beeld die in de geest van de beeldhouwer 
aanwezig is) 

§ Finale oorzaak (bv.: de intentie om een beeld te maken) 

o In een mechanistisch wereldbeeld worden enkel de materiële en efficiënte oorzaak als 
werkzaam geacht 

 

 



HOOFDSTUK 10: MATERIE EN GEEST 

In het vorige hoofdstuk besproken we de eerste basisveronderstelling van het mechanistisch-materialistisch 
wereldbeeld: het idee dat het universum een machinaal-mechanistisch gegeven is dat volledig logisch 
begrepen kan worden 

In dit hoofdstuk houden we ons bezig met de tweede grote assumptie: het idee dat de materie primeert op de 
geest (matter over mind) 

• Het hedendaagse publieke discours vertoont een bepaalde dubbelheid over de psychische dimensie 
van het mens-zijn 

o Aan de ene kant vindt men psychisch welzijn cruciaal 
o Maar aan de andere kant, is de wereld nog altijd stevig in zijn greep van het mechanistisch 

mens- en wereldbeeld 

Binnen die ideologie wordt de psychische ervaring uiteindelijk gezien een onbetekenend bijproduct van de 
biochemie van de hersenen 

• De complete subjectieve ervaringswereld van de mens wordt herleid tot een gevolg van elementaire 
deeltjes in de hersenen die volgens de wetmatigheden van de mechanica op elkaar inwerken 

• Elke psychologische benadering van het leven wordt als vorm van irrationaliteit gezien 

• Elke therapeutische toepassing is een tijdelijk lapmiddel dat wordt gezien als gepruts dat getolereerd 
kan worden tot dat een echte, biologische behandeling ontdekt wordt 

• Men gaat uit van een hiërarchie in de wetenschappen 

o Het meest fundamentele niveau is de fysica, alles is hiertoe te herleiden 

 

Maar dit wereldbeeld is door de wetenschap reeds achterhaald 

• Kwantummechanica toont aan dat het geen steekhoudt om het niveau van                               
bewustzijn te proberen verklaren op basis het materiële niveau 

o Elementaire deeltjes worden tot op zekere hoogte namelijk zelf                                         
bepaald door het niveau van het bewustzijn 

o Niels Bohr: “Anyone who is not shocked by quantum theory                                                        
has not understood it” 

• Het idee van de hiërarchie, dat het niveau van de fysica het niveau van de psychologie                   
bepaalt, is dus niet algemeen geldig 

o De mens bepaalt ook het niveau van de materiële objecten 
o We moeten uitgaan van een wederzijds beïnvloeding, of circulaire causaliteit 

• De kwantummechanica toont dus iets radicaal anders aan: hoe fijnmaziger men de materie 
onderzoekt, hoe meer de act van het observeren zelf de waarnemingen beïnvloedt en hoe 
subjectiever de waarneming wordt 

o ~ onzekerheidsprincipe van Heisenberg: de materie is een subjectief fenomeen 

 

De mechanica mag dan de meest fundamentele ontkrachting zijn van het mechanistisch-materieel wereld-
beeld, maar het is niet de meest concrete  

• Er bestaan observaties die op een meer directe manier aantonen dat de psyché moeilijk te reduceren 
valt tot een mechanistisch werkend hersenapparaat 

Fysica 

Economie      Politiek       Sociologie 

Psychologie  

Fysiologie / anatomie 

Biochemie 

Chemie 



• Bv.: bij mensen waarvan slechts 5% van het hersenweefsel nog intact is, zien we dat ze nog volledig 
normaal functioneren en hoger dan 130 scoren op intelligentietests 

o Het resterende hersenweefsel neemt de functies op van de afgestorven weefsels 

o Dergelijke reorganisatie verondersteld op zich al een bepaalde vorm van bewustzijn en 
intentie van het hersenweefsel 

o Cirkelredenering: het bewustzijn is het effect van de materiële werking van de hersenen, de 
materiële werking van de hersenen is een effect van het bewustzijn 
 

Daarbij zijn er nog een reeks observaties die op een directe manier tonen dat het psychische een oorzaak kan 
zijn van het lichamelijke, eerder dan omgekeerd 

• Bv.: hoe bepaalde emoties ons lichaam affecteren 

• Maar vreemd genoeg is de mens in vele gevallen blind voor dergelijke directe evidentie, en wordt hij 
gemakkelijker overtuigd door wat een wetenschapper ‘geobserveerd’ heeft 

o Bv.: psycho-neuro-immunologie laat ons de rol van angst en stress in te schatten op het 
verloop van virale infecties 

§ Muizen met opgewekte stress hebben 40% meer kans te sterven aan virale infecties 

§ Stress blijkt vooral bij virale longaandoeningen tot een hogere sterftegraad te leiden 
+ het effect is beduidend groter bij mannen 

• Kan verklaren waarom tijdens coronacrisis er meer mannelijke slachtoffers 
waren 

o Maar er zijn ook wetenschapsdomeinen die noch statistieken noch dierenproeven nodig 
hebben om ons te overtuigen 

§ Bv.: in de antropologie is het welgekend dat in primitieve samenlevingen mensen 
kunnen sterven nadat een sjamaan een vloek over hen heeft uitgesproken 

• Dit soort overlijdens staat in de literatuur gekend als ‘psychogene dood’ 

• Belangrijk is dat de hele gemeenschap de sjamaan ziet als autoriteit 

§ Bv.: recenter – placebo-effect 

• Toont ons het enorme belang van de subjectieve appreciatie van de 
therapeutische interventie door de patiënt 

• Als iemand negatief staat t.a.v. een behandeling, dan kan dat nefaste 
effecten hebben = nocebo-effect 

o De psychogene dood is daar een extreem voorbeeld van 

 

Het mechanisme van de psychogene dood, hypnotische sedatie en placebo’s is iedere keer hetzelfde 

• Een autoriteitsfiguur wekt een krachtige mentale voorstelling op 
• Die voorstelling kan positief (~ genezing) of negatief (~dood/ziekte) zijn 
• De voorstelling moet de aandacht van alle andere voorstellingen wegtrekken 
• Het lichaam neemt de vorm/toestand aan van die voorstelling (genezing, sterfte, ziekte…) 

 
De invloed van mentale voorstellingen op het lichaam, werd misschien wel op de meest overtuigende manier 
aangetoond door biologen 

• Bv.: Harisson-Matthews à toonde aan dat de eierstok van vrouwelijke duiven niet rijpt, als de duif 
nooit het beeld van een soortgenoot te zien krijgt 

• Het volstaat op een spiegel in de kooi te hangen opdat de duif wel vruchtbaar zou worden 

 



We hebben dit hoofdstuk vooral op de impact van visuele voorstellingen op het lichaam gewezen 

 

Maar één iets staat vast: het ruimer onderzoeken en het benutten van de mogelijkheden die een meer 
psychologische benadering van de mens bieden, als alternatief voor de biologisch reductionistische 
benadering, is zonder twijfel één van de grote uitdagingen van de toekomst 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 11. WETENSCHAP EN WAARHEID  

• Twee delen aan de technocratische gedachte 

o Trekt aan door het positief beeld van een artificieel paradijs: de mens kan worden verlost van 
alle tegenspoed en lijden 

o Dringt zich op vanuit angst, als een noodzaak om problemen op te lossen 

§ De vierde industriële revolutie waarin de mens geacht wordt fysiek samen te smelten 
met technologie (transhumanistisch ideaal) wordt als onvermijdelijke noodzaak 
gezien 

§ De hele samenleving moet veranderen in een internet of bodies: het lichaam wordt 
digitaal gemonitord, getrackt en getracet door een technocratische overheid 

§ Wie niet meegaat in het systeem heeft een gebrek aan burgerzin en vindt zichzelf 
belangrijker dan het collectief 

§ Maar: te veel controle is schadelijk voor het lichaam; controle à stress à sterk 
verminderde weerstand bij virale infecties à men kan het verloop van een infectie 
enkel begrijpen wanneer men de hele psychologische, sociologische en economische 
context mee bekijkt 
 

• Het kleine en het grote zijn met elkaar verbonden; alles maakt deel uit van een overkoepelend, complex 
en dynamisch systeem  

o Om gezondheid en geluk te begrijpen moet men mens, maatschappij en de principes van de 
natuur in acht nemen 

o Zo dringen de grote vragen van het leven weer naar boven, maar hierop bestaat geen definitief 
antwoord 

o Het eindpunt van de wetenschap is het definitief aanvaarden dat er grenzen zijn aan de 
menselijke ratio, dat het weten niet de mens toebehoort, maar in het ruimere systeem moet 
worden gesitueerd waar de mens deel van uitmaakt 

 
• Spanningsveld  

o Enerzijds kan de ontwikkeling van de wetenschap worden gezien als een gestage groei van 
rationele kennis 

o Anderzijds kan het verloop van de wetenschap worden gezien als een proces dat een a-
rationele kern in de dingen voert, naar iets dat zich onttrekt aan het menselijk verstand  
 

• De tocht van de wetenschap eindigt in een soort socratische bescheidenheid; het besef dat elke 
rationele kennis relatief is en vreemd blijft aan de essentie van het object dat hij probeert te begrijpen  

• De ratio is niet de eindbestemming van de mens, de mensheid moet steunen op de ratio om die 
uiteindelijk te overstijgen 

• We moeten het logisch-feitelijke discours terug omwisselen voor het poëtisch of mystiek discours, met 
respect en een oprecht ontzag voor het onnoembare 

 
• Het traject dat de wetenschap aflegde is structureel hetzelfde als het traject dat elk mensenkind aflegt 

tijdens de subjectwording (zie vorige hoofdstukken) 
o We kunnen als maatschappij terugdeinzen voor de angst en de onzekerheid miskennen 

§ Oplossing zoeken in nog meer (pseudo)wetenschappelijke ideologie, 
schijnrationaliteit, schijnzekerheid en technologische controle à meer angst, 
depressie en (sociaal) isolement à massavorming à totalitarisme 



o Of we kunnen onze narcistische angst trotseren en de onzekerheid aanvaarden 
§ Onzekerheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van creativiteit, 

eigenheid en menselijke band à maatschappij wordt een ruimte waarin 
verbondenheid en individuele verschillen elkaar wederzijds versterken 

o à Spoor van Grote Wetenschap volgen: vertrekken vanuit geloof dat een object dat 
bestudeerd wordt volledig logisch begrepen kan worden. Hoe verder de logische analyse van 
het onderzochte fenomeen doorgedreven wordt, hoe helderder er zich een kern in aftekent 
die intrinsiek onlogisch is en onbereikbaar is voor het menselijke verstand. Besef van de 
relativiteit van elke logica en een gevoeligheid voor taalvormen die niet zozeer naar logisch 
begrip streven, maar die tot een directer aanvoelen, tot resonantie met het object leiden. 
 

• Het ultieme weten bevindt zich buiten de mens; vermogen om zich in te leven in de dingen die ze 
bestuderen is cruciaal! 

o Wetenschap is een weg hiertoe  
o Aanleren van een ambacht 
o Leren van een kunst 
o à Vertrekken vanuit een coherent weten over het object, daarna de technieken achterwege 

laten wanneer het oefenen ervan het lichaam geschoold en gecultiveerd heeft 
 

• Vermogen om aan te voelen speelt ook in verhouding tot het eigen lichaam 
o Ons lichaam is in wezen vreemd voor onszelf 
o Doorheen het leven leren we dit aan te voelen door effecten van alle soorten factoren op ons 

lichaam te observeren 
o Wie naar zijn lichaam luistert heeft de sleutel tot gezondheid 
o Zichzelf als psychisch wezen leren kennen, als een knooppunt van subjectieve ervaringen, 

gedachten, gevoelens, in het bijzonder zoals deze opwellen in de verhouding met anderen 
à Zo verhouden we ons als mens, als cultuur en als maatschappij ook anders tegenover de 
dood 

§ De verbondenheid met de Ander en de wereld, het resoneren met het ruimere 
geheel, heft de benauwde begrensdheid van het Ego op 

§ De resonantie met het grotere zorgt dat men participeert in de tijdloosheid van het 
universum 
 

• Waarheid  
o Foucault: onderscheid tussen retoriek en waarheid  

§ Retoriek: proberen in de ander denkbeelden en overtuigingen op te wekken die hij 
zelf niet deelt 

• Publieke ruimte laatste decennia meer en meer gevuld door retoriek 
(politici, reclameboodschappen) 

§ Waarheidsspreken: proberen oprecht een idee of ervaring die in zichzelf leeft via zijn 
spreken over te brengen op de Ander; hij probeert iets dat hij in zichzelf voelt te laten 
resoneren in de Ander 

à Kanteling van retoriek naar waarheid als sturend principe nodig 

o Foucault: 4 vormen van waarheidsspreken 
§ Profetie: voorspellend vermogen uit het aanvoelen van het verhaal dat de 

werkelijkheid in zijn greep heeft 

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



§ Techné: vermogen om technisch correct te spreken 

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

 
• Denkoefening  

o Er sterven dagelijks 35000 kinderen door honger. Waarom brengt dit de massa niet in 
beroering, en een virus wel? 

§ De rationaliteit en het humanisme van de Verlichting zijn maskers, hierachter schuilen 
de oeroude menselijke ondeugden. 

§ Een rationeel wereldbeeld belet ons niet om het irrationele de vrije loop te laten, het 
belet ons om de irrationaliteit te erkennen 

§ De mens die de limieten van zijn verstand kent, wordt minder verwaand en 
menselijker, en is meer in staat om het andere anders te laten zijn. 
 

• De wetenschap dat geen enkele logica is, is de voorwaarde voor mentale vrijheid. Het gat in de logica 
opent letterlijk een ruimte voor een eigen stijl en voor de drang tot creatie  

o Zorgt ervoor dat we het recht vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht kunnen 
huldigen zonder ons bedreigd te voelen 

o Angst, onbehagen, frustratie en agressie milderen zonder we daar een vijand voor nodig 
hebben 

o We moeten onszelf niet meer verliezen in de massa om zin en verbondenheid te ervaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


