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Inleiding 

Kritisch denken 
= argumenteren 

Meta standpunt 
Punt buiten het maatschappelijke om van daaruit kritiek te formuleren op maatschappelijke fenomenen 

 Psychologie als wetenschap: meta standpunt innemen 

 MAAR psychologie maakt deel uit van maatschappelijke 

 DUS meta standpunt niet altijd realiseerbaar 

Verwijten 
Maatschappij kritiek gezien als links: verwaarloosbaar en negatief 

Verwarring tussen wetenschappelijke en ideologische kritiek 

Enkel toepasselijk bij WEIRD 
Western Educated Industrialized Rich Democratic 

Wereldwijd oproer en protest 
Kritiek wordt gewelddadige maatschappijkritiek op straat 

Grond van protesten: iedereen wil een betere maatschappij, voor zichzelf en voor anderen 

= Eudaimonia 

Eudaimonia 
Burgers en maatschappij moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn 

 Spanningsveld met wederzijdse rechten en plichten 

 Laatste decennia eerder een tegenstelling met wederzijdse beschuldigingen 

 Burger is vertrouwen in politiek kwijt 

 Politiek verwijt burger populisme en domheid 

Geluk 
Verschillende invullingen afhankelijk van taal en media 

Klassieke auteurs: geluk is nooit indivdueel, maar altijd in interactie met anderen 

Hedendaags: ontwikkelen van excellerende competenties 

 Inperkende invulling aan ontwikkelingsmogelijkheden 

 Sluit aan bij maatschappelijke opvatting 

Antwoord 
Ontplooien van capabilities binnen een ethische en politieke context 

 Mogelijkheden hebben te maken met persoonlijkheidskenmerken 

 Niet aangeboren, worden ontwikkeld 

 Voldoen aan maatschappelijke randvoorwaarden 
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Utilitarisme als oplossing 
Geluk voor zoveel mogelijk mensen installeren via maatschappelijke beslissingen op grond van rationele berekening 

 Botst op ethische vragen in praktijk 

 Gevolg: centraal naïef uitgangsidee 

 Oplossing vroeger: verzorgingsmaatschappij, meer solidariteit 

 Hedendaagse oplossing: zo weinig mogelijk overheid, zoveel mogelijk vrije markt, individuele vrijheid en geluk zal 

vanzemf toenemen 

 Freud 

Freud: das Unbehagen in der Kultur 

Centrale redenering 
Culturele vooruitgang is gebaseerd op de bereidheid van individuen om een stuk van bevrediging in te leveren ten voordele van de 

groep 

 Dergerlijke inlevering is noodzakelijk, anders oorlog van allen tegen allen 

 MAAR: zorgt onvermijdelijk voor onbehagen op grond van opgelegde inperkingen 

Centraal idee 
Maatschappelijke vooruitgang is gebaseerd op driftverzakking op vlak van agressie en seksualiteit 

Pleonexia 
Neiging om altijd meer te willen hebben van bezit, veiligheid en roem 

 Moet staat inperken via wetten en opvoedingstradities 

 Geen inperking kan leiden tot spanningen, conflicten en oorlog 

 Huidige maatschappij perkt pleonexia niet in 

Zelfhaat en cultuurvijandigheid tegenover vooruitgangsoptimisme 

Axiomatische aannames 
Mens is van nature slecht 

Cultuur moet vooral inperkend en disciplinerend zijn om het slechte te bedwingen 

Doemdenken 

Religieus-christelijk 
Zondeval, lichaam is slecht, kastijding nodig 

Politiek-psychologisch 
Homo homini lupus est 

 Hobbes: pleidooi voor een sterke leider die mens die van nature slecht is moet inperken 

 = Leviathan 

 Verlichte dictatore die verkozen moet worden 

 Pleit voor uitdrukkelijke scheiding tussen kerk en staat 

 100 jaar oorlog 

 Lebon: gevaarlijke revolutionaire massa 

 Massa gaat vanuit laagste instincten tot vreselijke dingen in staat zijn 

 Mens wordt nog slechter als hij in groep is 

 Freud: massa wordt groep dankzij leider 
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 Massa kan gevaarlijk zijn maar de leider moet de massa in een groep veranderen, dan kan deze groep 

gedisciplineerd worden 

 WO II 

 Führer: leider maakt massa veel gevaarlijker 

Wetenschappelijk-psychologisch 
Mens als potentiële sadist en egoïst met misbruik en uitbinding tot gevolg 

 Milgram 

 Zimbardo 

Cultuurvijandigheid 

Illusies 
Vroeger was het beter 

 Vergilius: beschrijving van aangename, gezondere plattelandsleven in tegensellering tot ziekmakende, slechte Rome 

 Rousseau – 18de eeuw: moderne mens is vervreemd, slecht geworden omwille van slechte maatschappelijke omgeving 

 In mens schuilt nobele wilde die van nature uit goed is, enige oplossing is terugkeren naar natuur 

 Ludditen: visie vormt basis voor gewelddadige protesten, trekken machines binnen om kapot te slaan, zo keert men 

terug naar eenvoudig leven 

 Hedendaags: onheil wordt gevonden in het digitale, dat is ziekmakend en ongezond 

 Industrialisatie – 19de eeuw: overal onrust, technologie is tegennatuurlijk en zou mensen ziek maken 

 Beard: neurasthenie als gevolg van overbelasting van het zenuwstelsel ten gevolge van het toenmalige moderne 

leven en de opgelegde hoge snelheden 

 Anti-technologie – 20ste eeuw 

 Sprengler: de ondergang van het Avondland 

 Beschaving wordt als organisme oud, ontwikkelt en sterft 

 Europa bevindt zich op het einde en is aan het ondergaan, ze vertoont negatieve effecten ook bij individuen 

van de samenleving 

In de toekomst wacht het paradijs 

 Gelovige: op het einde van de rit wacht het paradijs, hier moet men een prijs voor betalen, want er is eerst de Apocalyps 

waar alles vernietigd wordt 

 Proletariër – Marx: kapitalisme zal zichzelf vernietigen en daarna komt het paradijs 

 Creatieve destructie: men moet zoveel mogelijk vernietigen om ervoor te zorgen dat er iets nieuws kan ontstaan 

 Ondernemer – neoliberaal, Reant: maatschappij wordt verpest op grond van arbeidsorganisatie die te inperkend is, zo kan 

creatieve ondernemer zijn ding niet doen 

 Men moet zoveel mogelijk vernietigen (creatieve destructie) zodat paradijs van vrije markt zich kan installeren 

Filosofische achtergrond – Hegel 
Onafwendbare vooruitgang van geschiedenis zal eindigen in glorieuze toestand 

 Opvallend: het paradijs en de weg ernaartoe worden beschreven vanuit een dwingend, groot verhaal, religieus of ideologisch 

 Conservatisme: combinatie van het toekomstige paradijs en herstel van het verleden 

Vooruitgangsoptimisme 
Lineaire visie op geschiedenis die steeds omhooggaat 

Mens een maatschappij worden steeds beschaafder 

Elias 
Verinnerlijking 
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 Vanuit maatschappij komt een opvoeding waarbij leden zich op een bepaalde manier moeten gedragen, dit gaat deel 

uitmaken van het normale gedrag en dit normale gedrag wordt steeds geciviliseerder  

Norberg en Rosling 
Onderbouwde studies over mondiale vooruitgang op vlak van gezondheid, opleidingsniveau en emancipatie 

Pinker 
Aantonen hoe mens steeds minder agressief wordt 

Hernieuwde koppeling 
Vooruitgangsoptimisme en verheerlijking ban eigen cultuur en nationalisme 

Kritisch wetenschappelijk 
Of-of redeneringen zijn altijd ongenuanceerd en verkeerd, realiteit is complexer dan 2 alternatieven, het is bijna altijd en-en  

Objectiveerbare argumenten voor een pessimistische visie 

 Klimaatverandering 

 Verlies van biodiversiteit 

 Toenemende ongelijkheid en de negatieve effecten daarvan op psychosociale gezondheidsindicatoren 

Objectiveerbare argumenten voor een optimistische visie 

 Meetbare vooruitgang van gezondheid en onderwijs, technologie en communicatie en daling ban geweld 

Beide overtuigingen 

 Immobilisme 

 Doemdenken kan leiden tot de overtuiging dat er toch niets aan te doen is 

 Vooruitgangsoptimisme kan leiden tot de overtuiging dat wetenschap en techniek in de nabije toekomst alles zullen 

oplossen 

 Creatie van externe vijand: uitsluitingsmechanismen en creatie van een zondebok 

 Centraal bij precaire discussie over identiteit 

Stellingen 
Elke maatschappij veroorzaakt onvermijdelijk een mate van onbehagen, en dat heeft deels te maken met die maatschappij, maar ook 

deels met het wezen van de mens zelf – Stelling 1 

De tegensteling tussen maatschappij en individu is veel te grof, het gaat ook en zelfs vooral over de tegenstelling tussen verschillende 

groepen – Stelling 2 

Stelling 1 
Vanuit maatschappelijke: elke maatschappij definieert en construeert haar normale mens en dus ook haar eigen afwijkingen 

 Victoriaanse maatschappij: neurosen ten gevolge van seksuele frustratie met schaamte en vooral schuld tot gevolg 

 Sterk onbehagen bij mensen door verplichte normaliteit 

 Huidige maatschappij: constante identiteitscrisis ten gevolge van stress en prestatiedruk, met schuld en vooral schaamte 

tot gevolg 

Vanuit subject: individu verlangt zowel autonomie als verbondenheid, vandaar een onvermijdelijk spanningsveld tussen individu en 

groep 

 Elk individu is een verdeeld object: men heeft een verhouding tegenover zichzelf die kan veranderen over de tijd 

 Projectie: manier om te kunnen omgaan met innerlijke verdeeldheid 

 Slecht stuk van de mens bij de ander leggen en daar bestrijden 



 5 

 Zowel individueel als collectief 

 Verhouding ten opzichte van onszelf gaat ook bepalen hoe men zich verhoudt ten opzichte van de groep 

 Identiteit – vanaf 1990: ingrijpend veranderd op grond van een veranderde maatschappij, wat zich onder andere uitdrukt in 

andere normen en waarden en andere verhoudingen tegenover elkaar 

 Vroeger: solidariteit, bescheidenheid als deugd 

 Heden: greed is good, ondernemer van jezelf 

Vroegere – huidige onbehagen 

 Verschillen: immens 

 Overeenkomst: er is onbehagen en men is snel geneigd om de oorzaak uitsluitend bij maatschappij te leggen 

Verandering: wrijving tussen individu en idealen die worden voorgehouden 

Stelling 2 

Marcuse: kritiek op Freud 
Driftverzakking ten voordele van de cultuur 

 Driftverzakking is voorbehouden vooor de onderkant van de maatschappij en culturele vooruitgang voor de bovengroep 

 Idee: sociale klassen 

 Vervreemding: mens is vervreemd van zijn oorspronkelijke wezen door maatschappelijke invloeden 

 Slaat haks op idee van Feud 

 Gaat ervanuit dat mens oorspronkelijk goed is en dat hij vervreemd is van het goede in zichzelf door 

maatschappelijke invloeden 

Tegenwoordig: ontkenning redenering Marcuse 
Alle accent op het individu als gevolg van depolitisering en desocialisering 

 Depolitisering: individuele moeilijkheden hebben niets te maken met politieke beslissingen 

 Desocialisering: moeilijkheden treffen nooit sociale groepen, maar horen bij een individu dat daar grotendeels zelf 

verantwoordelijk voor is 

 Sterk onderscheid tussen maatschappij en individu 

Nodig 
Onderscheid maken tussen groepen en het in rekening brengen van achtsverhoudingen tussen die groepen 

 Vanzelfsprekendheid: blank, mannelijk, hoog opgeleid, heeft tot gevolg dat er zeer wienig aandacht is voor wat het betekent 

niet te zijn 

 Sociale klassen: derde en vierde wereld blijven uitgesloten 

 Etnische afkkomst: racisme neemt overal toe en wordt gecombineerd/verward met sociale klassen 

 Gender: vrouwen verdienen voor hetzelfde werk nog altijd minder, bij medisch onderzoek nog altijd hoofdzakelijk op 

mannelijke lichamen 
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Deel I: Cultuur en Maatschappij 

Een maatschappij typeren 
1. Economie: door de manier waarop zij uitwisselingen van goederen en diensten organiseert onder haar leden 

2. Sociaal: door de inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen (groepen en individuen) 

3. Autoriteit: door de gestrengheid waarmee zij de uitwisseling en de verhoudingen regelt 

4. Door de wijze van omgaan met het transcendente 

 Hebben alle 4 te maken meet identiteit 

Algemeen 

Door de manier waarop zij utiwisseling van goederen en deinsten organiseert onder haar leden 
Antropologisch: uitwisselingen gebuerden tussen landen, sociale klassen, families, individuen en dit volgens maatschappelijke 

vastgelegde patronen 

 Mauss: Essai sur le don 

 Een maatschappij kan je typeren door manier waarop zaken uitgewisseld worden 

 Lévi-Strauss: Les structures élémentaire de la parenté: verwantschapsstructuren 

 Eerste wat uitgewisseld wordt in maatschappij zijn mannen/vrouwen als huwelijkspartners 

 Daar wordt een bepaalde gift aan gekoppeld waardoor structuur gecreëerd wordt waartussen goederen wprden 

doorgegeven 

 Huwelijk is een economische instelling, een wettelijk kader waarlangs goederen worden samengebracht 

Belangrijk: uitwisseling betreft niet alleen het materiële aspect, het gaat vooral over 

 Wederzijdse uitwisseling 

 De erkenning die daarbij hoort 

 Utiwisseling is bepalend voor identiteit 

Vandaar het verband van 1 met 2 en 3 

Uitwisseling is veel ruimer dan hedendaagse commercieel-economische invulling met de overal aanwezige reductie van mensen tot 

cliënten 

 Dergelijke reductie heeft verregaande effecten op hedendaagse identiteit en verhoudingen en op de mate van autonomie 

van invididuen 

Uitwisseling goederen en diensten breder dan hedendaagse visie op economie 

 Vanaf denkbeeld dominant wordt, heeft men de indruk dat er geen andere invulling denkbaar is 

Door de inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen 
 Verhouding tussen meerderen en minderen 

 Verhouding tussen gelijken 

 Verhouding tussen verschillende gender (niet enkel man/vrouw) 

 Verhouding tegenover zichzelf en eigen lichaam 

Verhoudingen kunnen over de tjid heen ingrijpend veranderen 

Dergelijke verhoudingen doen zich voor op groepsniveau, maar evenzeer op vlak van individuen 

 Individuele identiteit maakt deel uit van collectieve identiteit 

Cruciale verhoudingen ten opzichte van anderen weerspiegelen zich ten volle in identiteit 
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 Genderidentiteit 

 Manier waarop men nadenkt en omgaat met ander/gelijke 

 Wijze waarop men omgaat met autoriteit 

 Gefundeerd op de manier waarop men omgaat met eigen lichaam 

Belangrijk: erkenning die iemand (niet) krijgt van een ander als de voorwaarde voor een goed leven in het algemeen en voor 

identiteitsontwikkeling in het bijzonder 

Verhoudingen zitten vol normen en waarden: identiteit is nooit neutraal 

 Zit ook in onze eigen identiteit 

 Verinnerlijking van normen en waarden 

Vandaar de koppeling met 3 
Historische wijzigingen en maatschappelijke veranderingen betreffen heel vaak de sociale verhoudingen en dus de identiteit 

 Sociaal contract: officiële verhouding tussen maatschappelijk systeem en individu 

 Van ongelijkheid naar gelijkwaardigheid, toenemende gelijkwaardigheid, van absolutisme naar een verdeling van 

rechten en plichten 

 Feodaal tijdperk: mens is ongelijk, men blijft in de stand waar deze geboren is, deze verhouding is door 

god zo gewild. Adel moest andere standen beschermen en mochten daarom de ander (mis)gebruiken). 

Men produceert wat men zelf nodig heeft 

 Nu: complexer sociaal contract waar altijd onderhandeld moet worden. Mensen zijn gelijkwaardig en de 

rechten moeten bewaakt worden 

 Opkomst/solidariteit en ondergang/competitiviteit 

 Van solidariteit naar sterk individualisme 

 Van verzorgingsmaatschappij met een terugkeer ,aar 19de eeuwse liefdadigheid 

 In 19de eeuw: mensen met groot vermogen gingen aan liefdadigheid doen 

 Nu: belastingen betalen en overheid verdeeld het 

 Wel: evolutie naar charity maatschappij, geld geven aan goede doelen 

 Emancipatiebewegingen: gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, uitbreiding naar andere genders buiten het 

heteronormatieve 

 Biopolitiek: van volksgezondheid naar individuele verantwoordelijkheid 

Door de gestrengheid waarmee zij die uitwisselingen en verhoudingen regelt, op basis van macht 
en/of autoriteit 
Er is een regeling nodig die grotendeels aanvaard wordt op grond waarvan uitwisseling en sociale verhoudingen kunnen geregeld 

worden  

Uitwisseling van goederen en diensten en de regeling van sociale verhoudingen berusten op 

 Tradities/mores: zeden en gewoonten, normatief 

 Wetten/leges: mores worden in wetten gegoten, vormen de verwoording van gezag 

 Mores en leges komen niet altijd overeen, daarom zijn er rechters nodig om wetten te interpreteren 

 Zeden en gewoonten in groep evolueren tot ze zo anders zijn dat wetten moeten worden aangepast 

 Autoriteit op zich is ook iets dat evolueert 

 Regelgevingen 

Moeten collectief opgelegd en aangeleerd worden, op een dusdanige manier dat individuen zich eraan onderwerpen, hetzij vrijwillig, 

hetzij op grond van dwang 

 Van disciplinering naar verinnerlijking 

 Bij kinderen: opvoeding 
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 Bij volwassenen: burgeropvoeding 

 Elias: men wordt steeds beschaafder doorheen geschiedenis, men gaat regels die eerst extern opgelegd zijn deel laten 

uitmaken van habitus 

Elke maatschappij oefent op eigen wijze autoriteit en macht uit om de uitwisselingen en verhoudingen binnen juiste banen te leiden. 

Geloofwaardigheid van en vertrouwen in autoriteit is cruciaal 

Door de wijze van omgaan met het transcendente 
Gaat over zaken die we belangrijk vinden, zaken waar we geen greep op krijgen 

 Existentiële vragen: hebben geen afdoend antwoord, antwoord zoeken op een andere manier, namelijk transcendente (iets 

dat mensen overstijgt) 

 Existentieel: vraagstukken zijn uiterst belangrijk en nauwelijks vatbaar binnen normale wetten en praktijken 

 Transcedent als meest neutrale benaming voor denkbeelden die in se nooit neutraal zijn, maar altijd ethisch-moreel 

gegrond 

Houding tegenover transcendente is belangrijk voor kwaliteit van een maatschappij omdat deze bepalend is voor 

 Zingeving 

 Idealen en hogere doel van burgers 

 Bijdrage tot de verbinding tussen mensen tegenover wat het individu beangstigt en fascineert 

 Brengt mensen samen op ogenblik van confrontatie, samen grip proberen krijgen op iets 

Bijhorende ideeën drukken hun stempel op de 3 andere typeringen 

Vandaag 

Uitwisseling op grond van marktsamenleving 
Invulling eudaimonia wordt grotendeels beperkt tot materiële voorwaarden, bovendien met een statuswaarde, in combinatie met 

zekerheid dat voorwaarden vervuld worden 

 Definiëring goed leven binnen vrijemarkteconomie  

Tot een bepaald niveau correleert een stijging in materiële welvaart met welzijn, voorbij dat niveau stopt de correlatie off wordt ze 

zelf negatief 

Vroeger: bestaanseconomie 

 Enkel produceren wat men zelf nodig heeft, met beperkte overschot, men produceert zelf alles, meestal in familieverband 

 Grote autonomie met betrekking tot buitenwereld 

 Afhankelijk van weersomstandigheden 

Tegenwoordig: vrijemarkteconomie 

 Wordt gezien als recent gegeven dat zou ontstaan zijn met industrialisatie en dat pas in de 20ste eeuw massaal ontwikkeld is 

 Doel: de juiste prijs in functie van vraag en aanbod, waarbij open concurrentie voor kwaliteitsvolle producten zorgt 

De verhouding tussen vraag en aanbod zou zelfregulerend werken 

 Smith: marktsysteem draagt ertoe bij dat staat zich goed kan ontwikkelen 

 Onzichtbare hand: een markt die vrijgelaten wordt, reguleert zichzelf, er is geen externe autoriteit nodig 

Dus: overheid mag nauwelijks interveniëren 

Maar: het vrije van de vrije markt wordt telkens bedreigd door concurrentievervalsing, kartelvorming en monopolies 
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 Kartelvorming: mensen die iets produceren en oorspronkelijk concurrenten zijn kunnen afspreken om de prijs beiden te 

verhogen 

Paradox: er zijn politieke regelingen nodig om vrije markt mogelijk te maken 

Dominante overtuiging: vrije markt staat borg voor democratie en vooruitgang 

 Politieke betekenis vrije markt 

Ervaring in vrijemarkteconomie toont iets anders 

 Vrijheid en autonomie nemen af 

 Ongelijkheid neemt toe 

 Economie verkeert in crisis, zelfregulerende werkt niet meer 

Verklaring: een vrijemarktsamenleving vertoont een interne dynamiek die tijdens de aanvangsperiode zeer positief is, maar 

uiteindelijk uitmondt in het omgekeerde 

Polanyi 
Beschrijft de overgang naar een vrijemarkteconomie als een historische transformatie 

 Al het maatschappelijke in haar totaliteit wordt bepaald door de hedendaagse invulling van economie 

 Tot 1900: economie had ondergeschikte positie, er waren andere machtsfactoren die belangrijker waren 

(wisselwerking religie en politiek) 

 Nu: economisch stelsel gaat politiek dirigeren, economisch model bepaalt sociale verhoudingen 

 Grote transformatie: als iets alles overneemt dan wordt het onzichtbaar, het wordt vanzelfsprekend 

Eens de grote transformatie, worden alle uitwisselingen concurrentieel en commercieel, is de markt niet langer vrij en gaat die als 

onzichtbare macht ook verhoudingen tussen mensen bepalen 

 Verklaart aandacht aan economisch aspect: bepaalt in onze tijd de volledige maatschappij en het individu 

 Ter illustratie: diensten worden gelijkgeschakeld aan producten, met ingrijpende repercussies op de verhoudingen tussen 

mensen 

Voorbeelden van negatieve gevolgen van gelijkschakeling producten en diensten 

 Kwaliteit van onderwijs wordt afgemeten aan het aantal afgeleverde diploma’s, alle universiteiten willen zoveel mogelijk 

studenten afleveren en willen niet meer buizen, dus wordt kwaliteit minder 

 Kwaliteit van zorg wordt afgemeten aan kosten/baten analyse, dus beperking van tijd die besteed mag worden aan de cliënt 

 Verhouding tussen dienstverlener en cliënt wordt van instrumenteel en dus van ondergeschikt belang 

Vrijemarkteconomie wordt hierdoor niet sowieso slecht, in context begrijpen 

Van Bavel 
Hanteert cyclisch model en toont hoe vrijemarkteconomieën al meerdere keren in geschiedenis voorgekomen zijn en daarbij een 

typisch verloop kennen 

 Startpunt: succesvolle revolte tegen een feodale bestuursvorm, maatschappelijke omwenteling 

 13de/14de eeuw: ontstaan gilden, migratie naar steden, nieuwe sociale klassen ambachtslieden en handelaars; ze 

gaan niet meer uit van verplichte ongelijkheid en eisen rechten op 

 Aanloop naar verlichting: filosofen verlichting zijn zonen van ambachtsliederen die zich intellectueel ontwikkeld 

hebben 

 Ontstaan van een open samenleving met zelforganisatie en sociale gelijkwaardigheid, link vrijemarkt en democratie is juist 

 Marktwerking neemt geleidelijk de overhand, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid verdwijnen naar de achtergrond 

 Factormarkten worden dominant en nemen politieke macht over 
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 Factormarkt: factoren die gebruikt worden om producten te kunnen maken, staan oorspronkelijk buiten macht en 

werden niet verhandeld, collectieve bezittingen worden later wel verhandeld en worden privé 

 Factoren bestaan uit 

 Mensen 

 Natuur 

 Kapitaal: beurs ontstaat in periode dat handel internationaal wordt, zo gat men risico’s delen 

 Kapitaal is een middel met het doel de productie te verhogen en handel te doen toenemen 

 Verschuiving: aandeel op zich wordt een product, men kan ze verkopen, men verkoopt geen 

productiefactor maar kapitaal, dit is de start van de financiële markten, deze financiële producten worden 

digitaal verkocht, heeft niks meer te maken met reële economie 

 Dit is een kantelpunt omdat er met investeren in kapitaalmarkten er veel meer verdiend wordt dan met investeren in 

productmarkt, productiemarkten worden minder interessant voor investering 

 Kapitaal is oorspronkelijk middel om reële productie gaande te houden, maar als kapitaalmarkten dominant 

worden, blijft het een middel maar wordt het ook een doel 

 Door investering in kapitaal wordt er meer kapitaal gegenereerd 

 Productiemarkt is riskant 

 Reële economie stagneert, sociale ongelijkheid neemt toe; oorspronkelijk positieve gevolgen kantelen naar negatieve 

effecten 

 Ondergang en/of revolte 

Evolutie over factormarkten 

 Oorspronkelijke bedoeling van kapitaalmarkten is het faciliteren van ondernemingen en van de productie en handel 

 In verdere evolutie van vrijemarktsamenleving wordt kapitaal het doel op zich, waarbij het ook als middel dient: het 

verhandelen van kapitaal 

 Gevolg: een enorme vermogenstoename bij een kleine groep zonder dat reële economie toeneemt 

 Reden: investeren in arbeid en productie brengt veel minder op dan investeren in kapitaal op zich 

 Wall street kills the Main Street 

 Eindfase: accumulatie van vermogen bij een steeds kleiner wordende groep maakt dat dezelfde groep een steeds grotere 

macht verwerft met als voorspelbaar gevolg dat zij uiteindelijk ook de politiek gaan aansturen in functie van het eigen belang 

 Concreet: groep schrijft de wetgeving en bepaalt de daarbij aansluitende rechtspraak, ze schrijven regels in hun 

eigen voordeel 

Gevolg: de vrijemarkt is niet langer vrij, er treedt stagnatie op, er ontstaat een nieuwe versie van het feodaal tijdperk, waarbij een 

kleine groep superrijken steeds meer machtsmiddelen moet inzettten om haar positie te behouden 

Bijkomende effecten 

 Vrijemarkteconomie vraagt structureel om voortdurende groei, een duurzame vrijemarkt is niet mogelijk, om te kunnen 

groeien moet men schulden maken (= vicieuze cirkel) 

 Dus: consumptie moet blijven toenemen 

 Vandar: producten met kortere levensduur, creatie van nieuwe behoeften, stimuleren van consumentisme met effecten op 

identiteit 

 Resultaat: sociale spanningen, milieuschade, klimaatverandeirng 

Effecten op eduaimonia 

 Wat aanvankelijk voor een toename van het goede leven heeft gezorgd, werkt nu omgekeerd 

 We staan aan de grens van ingrijpende veranderingen 

Opmerking: maatschappelijke veranderingen binnen de cyclus van een vrijemarktsamenleving impliceren ook verandeirngen op vlak 

van identieit 
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Verhoudingen tussen mensen 
Eudaimonia: primaire psychosociale voorwaarde is erkenning krijgen van anderen, binnen verschillende luiken van identiteit 

Opmerking: verhouding tussen individu en groep is altijd dubbel 

 Erbij willen horen 

 Autonoom willen zijn 

Als uitdrukking van 2 ontologische gerichtheden 

 Een maatschappij kan het accent leggen op verplichte groepsvorming, waardoor het individu er wel bij hoort maar te weinig 

autonomie ervaart 

 Gedragen naar conventies van de groep 

 Individu gaat proberen autonomie op te eisen 

 1960/70: bottom-up bewegingen die recht individu opeisen 

 Een maatschappij kan het accent leggen op verplichte individualisering, waardoor het individu te weinig verbondenheid 

ervaart 

 Nu: bottom-up bewegingen om verbindingen terug te installeren 

Vrijemarkt ideaal: houdt identiteit voor van concurrentiële, competitieve individu dat het moet maken 

In huidige neoliberaal model: verplichte competitie, individualisering, depolitisering, desocialisering  

 Individualisering wordt voorgesteld las vrijheid, terwijl er in realiteit steeds meer autonomieverlies ontstaan is 

 Toenemende regelgeving en disciplinering 

 Heeft te maken met verandering van autoriteit 

 Alle verantwoordelijkheden voor succes of mislukking wordt bij het individu gelegd 

 Problemen zouden niets te maken hebben met sociale klasse waartoe men behoort, noch met politieke beslissingen 

 Keuzevrijheid wordt als schaamlapje gebruikt, want de keuze beperkt zich steeds meer tot ‘uw geld of uw leven’ 

 Gevolgen ter hoogte van het individu 

 Faalangst, te weinig gevoel van erkenning door anderen, wantrouwen en eenzaamheid 

 Eenzaamheid vroeger: bejaarden die nauwelijks iemand zien 

 Eenzaamheid nu: mensen die veel sociale contacten hebben en zich toch alleen voelen 

 Er is geen vanzelfsprekend gevoel van verbondenheid met ander 

Ondanks hoge materiële welvaart daalt eudaimonia op grond van een groter gevoel van onbehagen door verlies van verbondenheid 

en stijging van sociaal wantrouwen, hogere materiële welvaart is geen afdoende compensatie 

Autoriteit en macht 
Voorwaarde tot eudaimonia is veiligheid, wat betekent sociale regels en wetten nageleefd worden en overtreders bestraft, er moet 

een autoriteit zijn 

Sociale regels betreffen 

 Uitwisseling van goederen en de billijke verdeling van lusten en lasten 

 Verhouding tussen mensen, meet bepaald de bescherming van zwakkeren tegen de sterkere groep 

Opmerking: mensen hebben een soort aangeboren afkeer van ongelijke behandeling 

Historische evolutie 

 Mores en ethos worden leges, wetten 

 Controle op naleving van regels wordt steeds meer centraal geregeld  

 Wetten, rechtbanken, politie 

 Traditioneel: top-down op basis van patriarchaal georganiseerde overheid, gerelateerd aan institutionele religie 
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 Nu: overgang naar autoriteit die meer horizontaal georganiseerd wordt 

 Democratisering: transitie naar horizontaal georganiseerde controlesystemen, waarbij autoriteit/macht niet langer bij een 

piramidaal georganiseerde overheid ligt 

 Tegenwoordig: accent op anonieme macht uitgeoefend door economische instellingen die opleggen wat overheden moeten 

doen 

Vandaag 

 Stijgend onveiligheidsgevoel terwijl daar objectief weinig reden toe is 

 De objectieve waarheid is dat men in een zeer veilige periode leven 

 Er moet een andere reden zijn voor onveiligheidsgevoel 

 Autoriteit is geloofwaardigheid kwijt, niets is nog gezaghebbend 

Omgangsvormen met het transcendente 
Eudaimonia betreft ook zingeving en een collectieve houding tegenover wat beangstigt en fascineert en terzelfdertijd onvatbaar blijft 

Verhoudingen tussen mensen en uitwisseling van goederen en diensten zoals geregeld door de maatschappij betreffen grotendeels 

concrete dingen en gedrag 

 De belangrijkste aspecten van intermenselijke verhoudingen handelen over immateriële objecten en existentiële vragen 

waarop nooit volledige of definitieve antwoorden mogelijk zijn 

Existentiële vragen transcenderen (= overstijgen) het concrete 

 Ze zijn existentieel omdat ze ons confronteren met een fundamenteel ontbreken van definitieve antwoorden op wat de 

belangrijkste vragen van onze existentie zijn 

 Een confrontatie met het tekort, vaak in combinatie met angst 

 Manier waarop men er probeert op te antwoorden, zorgt voor zinverlening en geven het leven een doel 

Opmerking: existentiële vragen hebben alles te maken met de cruciale verhoudingen zoals aanwezigheid in onze identiteit 

 Deze vragen keren terug in sociale verhoudingen 

 Infantiel-seksuele theorieën Freud: al als kind stellen we die vragen 

 In confrontatie daarmee doet men beroep op cultuur, om de confrontatie draaglijk te maken 

Maatschappij installeert transcendente op bepaalde manier 

Cultuur: verzameling van verschillende symbolische systemen, telkens met bijbehorende praktijken 

 Symbolische systemen zijn collectief en vinden in dat collectieve hun overtuigingskracht 

Symbolisch systeem: op grond van woorden, beelden en bijbehorende praktijken wordt een realiteit en een bepaalde verhouding 

gecreëerd tegenover het on(be)grijpbare van ons bestaan 

 Verhouding is geruststellend omdat ze ons de overtuiging biedt het transcendente toch te kunnen begrijpen en via 

bijbehorende praktijken zelfs kunnen bemeesteren 

Accent ligt niet op specifieke inhoud van een bepaald symbolisch systeem, want die is steeds tijds- en plaatsgebonden, wel op een 

verhouding die elk van de symbolische systemen uittekent tussen het individu en existentiële vragen 

De verschillende symboliseringssystemen zijn vooral verschillend omdat ze een andere structurele verhoudingen uittekenen tussen 

onszelf en wat ons drijft 

Kunstenaar: onderneemt een poging om eigen antwoorden te construeren op wat hem/haar drijft/beangstigt, in de overtuiging dat 

dit toch nooit volledig lukt 

 Kunst als allerindividueelste expressie van allerindividueelste emotie is in eerste instantie individueel 
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 Zij het dat de onderwerpen universeel zijn en dat kunst in het beste geval ook gedeeld kan worden en daardoor troost geeft 

 Probleem: eenzaamheid van de praktijk en het kunnen delen van het resultaat met anderen 

Gelovige: hoeft geen eigen antwoorden meer te construeren, antwoorden liggen bij een almachtige ander aan wie hij zich moet 

onderwerpen zonder ze volledig te kunnen begrijpen 

 Deelt dit met andere gelovigen binnen de religieuze gemeenschap 

 Bijbehorende praktijken zijn krachtig, waarbij mensen in groep een confrontatie aangaan met het onbegrijpbare 

 Problemen: theodycee en predestinatie  

 Religie ruimer begrijpen: filosofisch, metafysisch, eventueel ideologisch antwoord op existentiële vragen 

 Andere identiteiten worden uitgetekend dan deze van westerse monotheïstische religies 

Wetenschapper: gaat ervan uit dat hij wel volledige antwoorden kan vinden en dat het enkel een kwestie van tijd is vooraleer men op 

alles een volledig antwoord heeft 

 Bijgevolg zal men alles kunnen controleren 

 Bijbehorende praktijken: wetenschappelijk onderzoek dat verklaringen biedt en daaruit voortvloeiende technologische 

toepassingen 

 Problemen: verlies van zingeving, de vragen naar oorsprongsvragen en naar causaliteit blijven open 

 Belangrijke praktisch-technische succes van wetenschap installeren hoop, overtuiging dat er uiteindelijk een volledige en 

definitieve kennis zal komen, waarbij we alle antwoorden zullen hebben en alles kunnen bemeesteren 

 Opvallend 

 Topwetenschappers eindigen vaak in mystiek omdat ze uiteindelijk toch botsen op de limiet van wetenschappelijke 

kennis 

 Autoriteit van wetenschap wordt vandaag betwijfeld over de vraag welke criteria we hebben om te bepalen wat 

(niet) waar is 

Geen enkel symbolisch systeem met betrekking tot transcendente is volledig dominant, en zelfs binnen dominante model zijn er 

verschillende interpretaties mogelijk 

De ruimere invulling van een collectieve, maatschappelijke houding met betrekking tot het transcendente heeft altijd te maken met 

zingeving en doel 

 Gevolg: collectieve houding die een maatschappij langdurig inneemt op het vlak van zingeving en existentiële vragen zal 

zeer bepalend zijn voor die maatschappij, op alle hoger onderscheiden vlakken 

Vandaag 
Op grond van de grote transformatie wordt het transcendente naar het achterplan geduwd en zijn ook religie, kunst en wetenschap 

vermarkt, ze verliezen hun oorspronkelijke functie samen met hun geloofwaardigheid en daardoor ook hun draagkracht 

Vandaar een veralgemeend verlies van zingeving en de toename van het onbehagen, het transcendente kan namelijk zijn functie van 

zinverlening niet meer behouden 

Besluit  
Opmerken van een tweestrijd in maatschappijen tussen dominantie van het materieel-concrete (= economische) of het transcendent-

symbolische 

 Andere manier om maatschappelijke organisatie te gaan bekijken 

Tegenwoordig: overheersing van materieel-concrete 

 Uitvergroting daarvan heeft negatieve gevolgen, voornamelijk verlies van zingeving, verslechtering van sociale verhouding 

en aantasting van autoriteit 

Opvallend: problemen worden steeds meer toegespitst op vraagstuk van identiteit en de verhouding met de gemeenschap 
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Parenthesis 1: autoriteit en macht 
Intro 

 Voor 1960: mentale stoornissen gaan grotendeels op een te streng über-ich 

 Toenmalige maatschappij was heel autoritair wat stoornissen veroorzaakte door een teveel aan autoriteit 

 Na 1960: mentale stoornissen hebben grotendeels te maken met een te zwakke impulscontrole 

 Aantal gedwongen opnames neemt toe, meer interneringen en meer forensische psychiatrie 

Nodig: studie van autoriteit 

 Identiteit vormt weerspiegeling van maatschappelijke inhouden  

Pro memoire: identiteit is het complexe samenspel tussen cruciale verhoudingen waarin men bepaalde positie inneemt 

 Verhouding ten opzichte van gender 

 Verhouding ten opzichte van ander/gelijke 

 Verhouding ten opzichte van eigen lichaam en mezelf 

 Verhouding ten opzichte van autoriteit 

Deze verhoudingen zitten vol normen en waarden die door de maatschappij opgelegd worden 

 Centraal: verhouding tegenover autoriteit, als bepalend voor de andere 

 Inhoudelijk: normen 

 Formeel: gestrengheid 

Identiteitsconstructie is gebaseerd op ontologische gerichtheden 

 Erbij willen horen, zich conformeren aan de groep 

 Autonoom willen zijn, eigen keuzes willen maken 

Vandaar ingebakken dubbelzinnige verhouding ten opzichte van autoriteit  

Samenleven in een maatschappij veronderstelt een regeling van de sociale verhoudingen, die weerspiegeld worden door de identiteit 

die de samenleving haar burgers voorhoudt 

Na mei ’68 generatie: autoriteit is per definitie iets dat verdacht is, wat behoort tot het verleden 

Arendt: autoriteit is noodzakelijk en positief voor een maatschappij 

Hoe worden verhoudingen tussen mensen geregeld 
Op grond van autoriteit: vrijwillige onderwerping en interne dwang 

Op grond van macht: verplichte onderwerping en externe dwang 

Functie van autoriteit: regelen van de verhoudingen tussen mensen op grond van een vrijwillige onderwerping en interne dwang 

Voordelen autoriteit 

 Weinig geweld, veilige maatschappij 

 Veel sociaal vertrouwen wegens voorspelbaarheid 

Nadelen ontbreken van autoriteit 

 Onveiligheidsgevoel neemt sterk toe 

 Stijging sociale angst en veralgemeend wantrouwen 

Onderscheid macht – autoriteit  
MACHT 
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Pure macht is duaal 

 Iemand heeft macht over iemand anders omdat hij sterker/rijker is 

 En dus de ander kan dwingen te gehoorzamen 

Macht berust op verplichte onderwerping en externe dwang 

 Vroegere wet van de sterkste 

 Tegenwoordig wet van de rijkste 

 Macht is altijd uitgesteld geweld 

AUTORITEIT 

Berust op een driedelige structuur 

 Iemand heeft gezag over iemand anders, die ander onderwerpt zich vrijwillig 

 Omdat beiden geloven in een derde gegeven, een grond voor of bron van autoriteit die buiten de 2 ligt 

 Dit derde is geen figuur maar iets dat buiten hen ligt 

Verschil tussen autoriteit en macht is cruciaal en heeft alles te maken met dat derde punt, de externe grond of bron voor autoriteit 

Bestaat er een natuurlijke bron en dus natuurlijk gezag? 

 Bron heeft intrinsiek iets waardoor die basis is voor autoriteit 

 Dan zou er 1 juiste grond zijn voor autoriteit 

Plato en Aristoteles: afwijzing van opvoeding als basismodel voor autoriteit 

 Handelt over ongelijken 

 Ouders dragen verantwoordelijkheid voor kind 

 Autoriteit kan niet gedacht worden vanuit ongelijkwaardige verhouding 

Rechtsfilosofie 

 Elke bron of grond van autoriteit is arbitrair 

 Om het even wat kan autoriteit hebben 

 Voorwaarde: gedeeld geloof erin door de groep 

 Aan de oorsprong van die grond ligt er oorspronkelijk stichtend geweld 

 Freud: Totem und Tabu; oermoord als vertrekpunt van patriarchale orde 

 Elke geslaagde revolutie 

 USA: van opstandelingen naar Founding Fathers hebben grondwet bedacht nadat ze autoriteit van Groot-Brittannië 

hebben geweigerd, ze hebben overwinning behaald en nieuwe maatschappelijke orde ingesteld 

 Gevolg: elke (bron van) autoriteit kan vervangen worden door een andere (bron van) autoriteit en dit via geweld 

Dus: autoriteit berust op een cirkelredenering 

 Vaders hebben autoriteit als vertegenwoordigers van de almachtige goddelijke vader 

 Maar de goddelijke vader bezit autoriteit omdat de vaders in hem geloven en dat geloof afdwingen bij anderen 

Er is geen intrinsieke reden waarom een bron de bron voor autoriteit zou zijn, de bron functioneert als bron op grond van het geloof 

erin 

Verhouding macht – autoriteit 
Bij autoriteit hoort er steevast een stuk macht en zijn er mensen die macht mogen uitoefenen. Autoriteit moet afdwingbaar zijn 

 Gezagsdragers: iemand die het gezag maf dragen omdat hij daarvoor van ons een collectieve toestemming gekregen heeft 

 Staat tegenover machtshebber 
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In het geval van gezagsdragers spreken we over gewettigde, legitieme macht 

 Krijgen in limietsituaties de toestemming om geweld te gebruiken 

 Weber: overheid heeft een monopolie op geweld 

 Typisch: het feit dat zij gezag mogen dragen, blijkt vaak uit uiterlijke kentekenen 

Wanneer een maatschappij te vaak moet overgaan tot het gebruik van macht, houdt dat een mislukking van autoriteit in 

 Autoriteit kan niet bestaan zonder macht 

 Macht kan bestaan zonder autoriteit 

Toepassing: onderscheid gezagsdragers en machtshebber laat toe hedendaagse klachten te verbeteren 

“Die leerkracht heeft geen autoriteit” 

= Autoriteit wordt voorgesteld als een individueel kenmerk, als iets wat een individu in meerdere of mindere mate kan hebben 

 Fout: men verwart autoriteit met charisma, respect, macht 

 Correcte lezing: leerkracht kan alleen maar autoriteit dragen als wij hem die autoriteit ook verlenen, als hij door ons 

gedragen wordt 

Machtshebber: gekoppeld aan de figuur 

Gezagsdrager: iemand die het gezag mag dragen, toegeschreven wordt op grond van gedeelde externe punt 

Autoriteit is niet iets dat men verdient, het is gekoppeld aan de functie niet aan de persoon 

 Als men gezag draagt moet die wel respect verdienen bij degene bij wie men autoriteit uitoefent 

Cruciaal: oorsprong, bron of grond van autoriteit 
Het structurele onderscheid tussen macht en autoriteit ligt in de externe bron van autoriteit 

 Er bestaat geen natuurlijke bron en dus geen natuurlijk gezag 

 Als er een natuurlijke bron zou zijn, zou die overal dezelfde zijn en dit is niet zo 

 Autoriteit altijd contextueel bekijken 

 Meest bekende bron is religie 

Arendt: ontstaan van grond voor westerse autoriteit 

 Plato met De Staat 

 Voor het eerst democratie, vraag naar autoriteit installeren bij groep vrije burgers 

 Koning filosoof gaat autoriteit uitoefenen in belang van iedereen, op democratische manier 

 Hij bezit kennis van de eeuwige waarheden over het goede, het schone en het ware, dat maakt hem tot de ideale 

autoriteit 

 De gewone burger beschikt niet over voldoende kennis om zich vrijwillig te onderwerpen aan autoriteit koning 

 Er moet een grond gevonden worden voor vrijwillige onderwerping, dit op grond van angst voor de gevolgen als ze 

zich niet onderwerpen 

 Het idee van het hiernamaals, laatste oordeel, hel en hemel wordt uitgevonden 

 Rome, het Romeinse recht, stichting van de stad en belang van tradities 

 Mores worden leges, senaat, senatoren, voorvaderen 

 Voor Rome ligt autoriteit onder en benden ons de grond of bron van autoriteit 

 Formeel rechtssysteem dat overal wordt toegepast 

 Er wordt een traditie geïnstalleerd van uitoefenen autoriteit via rechtspraak 

 Gaat terug op zeden en gewoonten 

 Christendom van de 4de eeuw (Augustinus) integreert de 2 vorige 

 De eeuwige waarheid ligt boven ons bij god 
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 Echte gelovigen onderwerpen zich daar spintaan aan 

 Jan met de pet onderwerpt zich vooral op grond van angst voor straf, hel en vagevuur 

 De stichting van de kerk en bijbehorende tradities worden doorgegeven via opvoeding en onderwijs 

 Koning filosoof wordt paus en het goddelijk figuur is het externe 

Die historische gegevens komen samen en leveren de grond voor de traditionele autoriteit in het westen 

Kennis 
Vrijwillige onderwerping van de externe bron van gezag en aan de gezagsdragers is gebaseerd op kennis, verworven via opvoeding 

en onderwijs 

 Hoe meer kennis iemand verworven heeft, hoe meer hij bereid zal zijn zich te onderwerpen aan een autoriteit in functie van 

een gemeenschappelijk belang 

Angst 
Wie kennis niet bezit, zal zich vrijwillig onderwerpen op grond van angst 

 Traditioneel voor hogere instanties 

 Tegenwoordig vooral sociale angst komende van ander/gelijke 

 In beide gevallen zelfde straf: uitsluiting 

Maatschappelijke transitie op vlak van autoriteit 
Autoriteit staat of valt met het geloof in de grond ervan 

 Valt dat geloof weg, dan functioneert die vorm van autoriteit niet langer 

 Arendt ’54: we geloven niet langer in de traditionele grond, dus de traditionele autoriteit verdwijnt 

 Betekenis van dit wegvallen: met de regeling van de verhoudingen tussen mensen, geen regeling meer op basis van 

vrijwillige onderwerping 

Problemen die we hebben met autoriteit worden nu gedefinieerd als te weinig autoriteit en dit is gevolg van jaren ’70 waar te veel 

autoriteit is afgeschaft 

 Oplossing: meer autoriteit 

 Maar: confrontatie met macht en problemen nemen toe 

Huidige problemen met autoriteit zijn geen gevolgen van 

 Te weinig autoriteit 

 Wel wegvallen van het geloof in de grond van traditionele autoriteit 

 Oplossing: maatschappelijke evolutie naar een nieuwe grond voor autoriteit die wel erkend en gedeeld wordt, in combinatie 

met een nieuwe organisatiestructuur 

Eerste effecten van verdwijnen traditionele autoriteit 

 Algemeen: macht neemt over als autoriteit afneemt 

 Macht van de regelgeving 

 Verruwing van maatschappij: omgangsregels van weleer worden niet langer vrijwillig gevolgd want er is geen 

vrijwillige onderwerping op grond van interne dwang want er is geen autoriteit meer 

 Veel regels nodig om te zorgen voor externe dwang 

 Alle traditionele gezagsdragers zijn hun ooit vanzelfsprekend gezag kwijt 

 Autoriteit staat gelijk aan traditionele autoriteit voor ons en we willen dit niet 

 Redeneerfout want: kan ook op andere manier ingevuld worden en is zelfs nodig voor een maatschappij 

 Autoriteit op zich wordt beschouwd als voorbijgestreefd, ouderwets, op grond van een fout idee 

 Dat autoriteit en patriarchale autoriteit synoniem zijn 
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Maatschappelijke reactie op verdwijning traditionele autoriteit 

 Negatief: toenemend onveiligheidsgevoel en wantrouwen 

 Pleidooi voor law and order: terugkeer naar goede oude tijd 

 Gevolg: evolutie naar machtshebbers 

 Opmerking: sluit aan bij cultuurpessimisme  

 Positief: transitie naar andere bron voor autoriteit met andere organisatievorm 

 Sociale transitie naar andere samenleving met nieuwe gezagsdragers 

 Opmerking: sluit aan bij vooruitgangsoptimisme 

Pleidooi voor terugkeer naar law & order 
Verdwijning van trditionele autoriteit zogt voor angst, met als gevolg manipuleerbare mensen en installatie van machtshebbers, we 

grijpen terug naar dingen die vroeger gewerkt hebben 

Bij een dergelijk pleidooi worden de uitwassen van patriarchaal gezag vergeten, maar dit komt wel mee met nieuwe leiders 

 Uitgesproken ongelijkwaardigheid met als gevolg misbruik 

 Verheerlijking van trouw aan leider 

 Zwijgplicht en medeplichtigheid aan misbruik 

 Organisatievorm in piramide: mensen op niveau in piramide hebben als enige doel volgende niveau bereiken 

 Gebrek aan transparantie: hoe lager in de piramide, hoe minder toegang tot kennis en informatie 

Transitie naar een nieuwe bron voor en organisatievorm van autoriteit 
Oplossing: maatschappelijke installatie van een andere grond voor autoriteit in combinatie met een andere organisatiestructuur 

 Andere grond: wetenschappelijk gefundeerde kennis in functie van algemeen belang 

 Nieuwe organisatiestructuur: horizontaak netwerk met knooppunten met accent op zelforganisatie en zelfdeterminatie 

 Bevat nog steeds hiërarchie 

 Knooppunten: hiertussen verschuift het gezag in functie van kennis 

Cyclus Van Bavel: eerste helft cyclus is positief, daarna worden die processen negatief 

 Startpunt: revolte tegen vorm van gezag en de aanvangsperiode erna gaat processen van zelforganisatie en zelfdeterminatie 

hebben 

 Dus: horizontale netwerken zijn historisch gezien niet nieuw 

Merkbaar als bottom-up beweging: implementatie van horizontale netwerkautoriteit is overal zichtbaar, zowel binnen 

arbeidsorganisatie, opvoeding, journalistiek, politiek 

Casus journalistiek: klokkenluiders 

 Klokkenluiders, leaks heeft negatieve connotatie, later gaat het over papers dit heeft minder negatieve connotatie 

 Er is een kanteling in publieke perceptie 

 Verdwijning traditionele top-down autoriteit bewerkt ook verdwijning verplichte trouw en loyauteit, zijnde 

zwijgplicht 

 Medeplichtigheid en zwijgplicht verdwijnen snel 

 Mensen in machtstructuur voelen zich niet meer gebonden door zwijgplicht en modeplichtigheid waardoor 

onethische praktijken naar buiten worden gebracht 

 Journalistieke wereld is vermarkt en men kan geen onafhankelijke berichtgeving meer brengen 

 Daarom organiseren ze zich in platforms en doen aan onderzoeksjournalistiek 

Casus bedrijfwereld: horizontale organisatie levert meer winst en hogere arbeidssatisfactie op 

 Opnieuw verantwoordelijkheid en macht, agency, zeggenschap, collegialiteit 

 Mensen die er werken krijgen verantwoordelijk en autonomie, ook binnen kapitalistisch model 
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 Er moet een vergaande vorm van transparantie zijn om horizontaal model te kunnen hebben 

 Zo ontstaat vertrouwen, alles is toegankelijk voor iedereen 

Belangrijkste casus is politiek: geloof in traditionele en typisch piramidale partijpolitiek is verdwenen, met als nadeel macht en 

opkomst populisme 

 Politiek gaat bij uitstek over macht en gezag combineren en degene die beslissen over overstap naar horizontaal netwerk 

zitten net hoog in de piramide en moeten hun eigen positie opgeven 

 Op lokaal niveau wem evolutie naar horizontale netwerken 

 Burgers krijgen zelf beslissingsrecht en worden betrokken 

Horizontaal:  

 Opkomst van burgerinitiatieven 

 Verdwijning van links-rechts tegenstelling 

 Verschuiving van electorale democratie naar deliberatieve democratie 

Besluit 
 Verspreiding van nieuwe autoriteit via het vertoog en bijbehorende praktijken 

 Belangrijkste probleem: erkenning van wetenschappelijke kennis als nieuwe grond en aanvechting daarvan via fake news en 

fake science 

 De inhoud van de nieuwe grond wordt betwist 

Parenthesis 2: kennis als bron van autoriteit 
Vrijwillige onderwerping aan de externe bron van gezag is gebaseerd op een combinatie van angst en kennis 

 Hoe meer kennis iemand verworven heeft, des te meer hij bereid zal zijn zich vrijwillig te onderwerpen aan een autoriteit in 

functie van gemeenschappelijk belang 

 Wie die kennis niet bezit, zal zich vrijwillig onderwerpen op grond van angst 

Koppelen aan Arendt 

 Autoriteit: gevolg van vrijwillig onderwerpen op grond van interne dwang, dit doen we op vlak van kennis 

 Opvoeding: kind verinnerlijkt normen en waarden van ouders 

 Eerst externe dwang nodig en daarna vrijwillig onderwerpen 

 Hoeveelheid kennis stijgt en hoeveelheid angst daalt 

 Maatschappelijke regels op grond van straf 

 Als we kennis achter maatregelen begrijpen, gaat de angst voor straf dalen want we identificeren ons met de regels 

en onderwerpen ons vrijwillig 

Belangrijke vraag: wie of wat garandeert de kennis? 

 Cirkelredenering autoriteit 

 Vroeger: zekerheid bij religie als kennis 

 Nu: zekerheid bij wetenschappelijke kennis 

 Maar wetenschap heeft een andere houding: nooit zekerheid, steeds voorlopig 

 Bovendien: ook met wetenschappelijke kennis als bron voor autoriteit is er structureel hetzelfde probleem 

 Externe bron is arbitrair en moet dus verspreid en geloofd worden 

Probleem vandaag: fake science, vaak verspreid via fake news 

 Veel kennis die duidelijk niet waar is wordt toch geloofd, zelfs bij hoog opgeleiden 

 Gaat niet over gebrek van kennis 

 Wetenschappelijke kennis wordt niet automatisch aanvaard/overgenomen 

 Wanneer kunnen we wetenschap als juist en waar beschouwen 
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Oorzaken fake news/fake science 

 Verdwijning van traditionele autoriteit 

 Vroeger: wetenschappelijke kennis is waar omdat het wordt gezegd door wetenschappelijke patriarch 

 Nu: wetenschap moet zich op andere manier gronden 

 Machtsuitoefening door lobbygroepen en alpha males 

 In functie van eigen economische belangen 

 Vermarkting van wetenschap 

 Vermarkting van nieuwswereld 

Wetenschap als waarheidscriterium 
In vergelijking met kunst en religie tekent wetenschap een andere verhouding uit tussen mens en wereld 

 Kunst en religie handelen over waarheid 

 Wetenschap focust op weten 

Weten betreft de natuurwetenschappelijke wereld en is daarom 

 Objectief en te veralgemenen  

 Cumulatief 

 Makkelijk door te geven, te onderwijzen  

 Hoopt op volledigheid: men heeft het idee dat men ooit alles zal weten omdat er zo snelle vooruitgang is 

Waarheid handelt over existentiële vragen en is daarom 

 Antwoorden zoeken bij autoriteit 

 Steeds contextueel 

 Niet cumulatief 

 Elke generatie begint opnieuw met dezelfde problemen, om de zoveel tijd keren dezelfde oplossingen terug 

 Moeilijk te onderwijzen, door te geven 

 Men neemt geen antwoorden zomaar over van vorige generaties 

 Structureel onvolledig: waarheid kan nooit volledig gezegd worden 

Kennis en weten staan aan de kant van de wetenschap 

 Waarheid ligt binnen ethische veld 

 Moeilijkheid begint op het ogenblik dat men deze 2 met elkaar verwart 

 Bij existentiële vragen verwacht men antwoorden dat per definitie juist is en gegarandeerd is door autoriteit, dit is onmogelijk 

Oorzaken van verwarring tussen weten en waarheid 
 Verwaarlozing van ethiek in wetenschappelijk onderzoek 

 Verwaarlozing van onderscheid tussen geesteswetenschappen en exacte wetenschappen 

 Structureel epistemologisch 

 Vermarkting van wetenschap 

Eerste oorzaak: splitsing wetenschap en ethiek 
Ethiek neemt nog nauwelijks plaats binnen wetenschap 

 Beperkt tot ethische comités 

 Nu: rol voor bescherming privacy 

 Slaat haaks op maatschappelijke realiteit  

 We moeten anonimiseren, maat mensen gooien intieme informatie op internet 

Methodologische vereiste: wetenschappelijk onderzoek moet waardenvrij gebeuren 
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 Onderzoek moet onafhankelijk zijn van tijd, persoon en plaats 

 Duidelijk het geval bij natuurwetenschappelijke gegevens 

 Ethiek hoort niet in wetenschappelijke veld 

 Idee komt pas in de verlichting 

 Loskoppeling van het goede, ware en schone 

 Daarvoor had men natuurfilosofie en het esthetische  

 Wetenschappelijke onderzoeksmethoden moeten waardenvrij zijn 

 Middenmoot van wetenschap, wat er effectief gedaan wordt 

 Ook onderzoeksvragen en toepassingen bevindingen en hierbij is ethiek wel belangrijk 

Maar voorafgaand aan en volgend op onderzoek 

 Moet onderzoeker probleemstellingen formuleren 

 Kunnen wetenschappelijke onderzoeksbevindingen op verschillende manieren toegepast worden 

Wat betekent dat ethiek toch een centrale rol speelt bij onderzoek 

Belangrijke factor: wie betaalt het onderzoek 

 = Onderscheid tussen onafhankelijk onderzoek en gesponsord research 

Keuzes voor onderzoeksvragen en toepassingen berust op een bepaalde mens- en maatschappijvisie en dus op een bepaalde ethiek 

Wanneer een maatschappij zichzelf wil gronden in wetenschap, moeten daarbij keuzes gemaakt worden voorafgaand aan 

wetenschappelijk onderzoek 

 Welke maatschappij willen we? Wat zijn de problemen en hoe worden die opgelost? 

 Hoe ziet een ideale mens eruit? 

Risico van een rationale ethiek, waar de rede instrumenteel toegepast wordt in functie van een vooraf bepaald doel 

 Wetenschap kan op zich objectief zijn, maar er moet gekeken worden naar de vragen waaruit men vertrokken is en de 

toepassingen ervan 

 Daarom is wetenschap nooit waardenvrij 

Daarmee monden we terug uit bij de vraag naar autoriteit 

 Wat is de basis voor de autoriteit/het gezag van wetenschap? 

Ethische randvoorwaarden tonen hoe de autoriteit van wetenschap los staat van haar juistheid, en bepaald wordt door een 

maatschappelijke consensus over de vorm die we willen geven aan onze maatschappij 

 Wetenschap mag juist zijn, maar dit is niet voldoende om bron te worden van autoriteit 

 Er moet altijd gekeken worden naar de vragen en toepassingen ervan 

Tweede oorzaak: verwaarlozing onderscheid exacte en geesteswetenschappen 
Zeer recent gegeven 

 Vroeger: noodzakelijk om aan te geven dat er andere methodologische eisen waren aan geesteswetenschappen 

 Nu: lijkt alsof elke vorm van wetenschap natuurwetenschappelijk is 

 Zorgt voor structurele problemen 

Natuurwetenschappen/exacte wetenschappen/bètawetenschappen 

 Gebaseerd op wetmatigheden 

 Maken gebruik van wiskundige modellen en experimentele toetsing 

 Toetsstenen: replicatieonderzoek en predictie 
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 Deterministisch, universeel 

 Doel: exact weten 

Geesteswetenschappen/menswetenschappen/alfawetenschappen  

 Maken gebruik van kwalitatieve methodes 

 Particulier-contextueel 

 Accent op betekenis en waarden 

 Doel: begrijpen en verklaren 

Legitimering exacte wetenschappen: rationeel in kaart brengen van de werkelijkheid  

 Pragmatisch-technologische toepassingen die voor een betere leefomgeving kunnen zorgen 

Legitimering geesteswetenschappen: bieden steeds verschuivende antwoorden op existentiële vragen, waar exacte wetenschappen 

structureel tekortschieten en nooit definitieve antwoorden kunnen bieden 

Probleem: waar plaatsen we gammawetenschappen 

 Zitten tussen exacte en geesteswetenschappen 

 Nooit zelfde methodologie hanteren als exacte wetenschappen maar wel meer methodologie dan geesteswetenschappen 

 Context van onderzoek blijft bepalend 

 Wetenschapsoorlog: eisen dat gammawetenschappen zelfde strikte methodologie hanteren als exacte wetenschappen 

 Ook zo in de praktijk 

 Overtuiging dat gammawetenschappen zelfde algemene uitspraken kunnen doen als exacte wetenschappen 

 Economie: alle cijfers spreken tegen dat beurscrash zou kunnen gebeuren 

 Resultaten wetenschappelijk onderzoek spreken realiteit tegen 

 Economie zeer contextueel afhankelijk 

 Moeten eigen methodologie toepassen, moeten hun eigen beperkingen zien 

Het zijn geen exacte wetenschappen want 

 Resultaten zijn contextafhankelijk 

 Leveren nauwelijks betrouwbare predicties op 

 Repliceerbaarheid is zwak 

 Kwantitatief onderzoek volstaat niet 

 Kwalitatief onderzoek is noodzakelijk en levert meer overtuigende, zij het altijd beperkte bevindingen op 

 Ethische randvoorwaarden zijn sterk determinerend 

Cruciaal gevolg van de typische aard van gammawetenschappen 

 Onderzoeksresultaten kunnen nooit dezelfde veralgemening opleveren als die van natuurwetenschappen 

 Gelijkaardig onderzoek levert vaak verschillende resultaten op en is enkel geldig voor de context waarbinnen het onderzoek 

gebeurde 

De claim dat onderzoeksresultaten wel te veralgemenen zouden zijn, veroorzaakt een toenemende ongeloofwaardigheid bij het 

bredere publiek 

 Zolang menswetenschappen het model van natuurwetenschappen onveranderd blijft volgen, zullen hun resultaten 

betwistbaar en betwijfelbaar blijven en daalt hun autoriteit 

Vandaar een pleidooi om menswetenschappen en gammawetenschappen opnieuw hun eigen statuut te geven, met het in rekening 

brengen van mogelijkheden, beperkingen en eigen methoden 

 Kwalitatief onderzoek en single casestudies, waarbij de context in rekening wordt gebracht, kunnen wetenschappelijk uiterst 

relevante resultaten opleveren 
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 Outcome studies therapie: standaardantwoord is zo groot mogelijke groep homogene patiënten + controlegroep 

onderbrengen bij verschillende therapeuten die op dezelfde manier werken 

 Effect onderzoeksmethodologie  

 Mensen vergelijken met proefgroep van 100 en grijze resultaten krijgen 

 Kwalitatief onderzoek: selecteren van mensen met depressie die gevolgd worden door 1 therapeut gedurende 2 jaar 

 In verloop behandeling om de zoveel tijdmetingen doen om evolutie te bekijken 

 Bij dit soort onderzoeken vergelijkt men iemand met zichzelf 

 Valide en betrouwbaar 

Derde oorzaak: structureel-epistemologisch 
Vanaf het begin is wetenschap op zoek naar zekerheid met als middel daartoe onderzoek gebaseerde kennis 

Hierbij hanteert de moderne wetenschap in haar aanvangsperiode een aantal axioma’s, die teruggaan op een christelijk interpretatie 

van Plato en Aristoteles 

 Moet men voor waar aannemen en zijn niet bewijsbaar, als axioma’s veranderen, verandert wetenschap 

 Er bestaat een hogere wereld die de waarheid bevat 

 Wat we zien is niet het echte, het zijn schaduwen 

 We moeten de echte werkelijkheid via onderzoek te pakken krijgen 

 In de natuur ligt er een wetmatige ordening, op grond van god/op grond van de natuurwetten 

 De mens staat bovenaan de scala naturae 

 Er is een splitsing tussen mens en de rest van de natuur 

 De natuur kan objectief bestudeerd worden 

 De wetenschapper beïnvloedt het door hem bestudeerde object niet 

Vandaar het idee van ontdekking: de wetenschapper ontdekt de wetten van de natuur, die onafhankelijk van hem al in de werkelijkheid 

aanwezig waren 

 Natuur is een op zich bestaande feitelijkheid, met daarin besloten een ordening volgens interne wetten, onafhankelijk van 

de wetenschapper 

 Doel van wetenschap is de ontdekking van die ordening en van de wetten die aan de basis van de ordening liggen 

Implicaties 

 Er is slechts 1 juiste wetenschap, als weerspiegeling van de natuur 

 Er bestaat een natuurlijke orde der dingen 

 Wie die wil wijzigen, gaat in tegen de wetten van de natuur 

Realisme: wetenschap biedt een spiegelbeeld van de werkelijkheid, wetenschappelijke kennis correspondeert 1 op 1 met de natuur 

Bij nader inzien: de wetten van de natuur kunnen we slechts ontdekken als we vertrekken vanuit bepaalde axioma’s , die op zich 

onbewijsbaar zijn 

 Betekent dat we vertrekken bij bepaalde aannames en dus bij een geloof in de aannames 

 Als axioma’s niet worden aangenomen, is er een ander onderzoekmodel 

 Wieg moderne wetenschap was hiervan bewust 

Valt terug te vinden 

 Decartes: god als garant dat de natuur en mijn observaties mij niet bedriegen 

 Un dieu non-trompeur 

 (Wetenschappelijk) waarnemen kan bedriegen 

 Bevindingen berusten op axioma’s en kunnen fouten bevatten 

 Ik kan aannemen dat mijn uitgangspunten juist zijn omdat er een goddelijke instantie is die ons niet zal bedriegen 
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 Spinoza: deus sive natura 

 Wetten van de natuur/god komen formeel op dezelfde redenering neer 

 Aan de basis van wetenschap ligt geloof in natuurwetten en dit geloof is fan zelfde orde als geloof in god die natuur 

geschapen is 

 Einsteins reactie op chaostheorie: aan basis liggen wetmatigheden die bepaald worden hetzij door natuur/god 

 God does not play dice with the universe  

Zolang het geloof in axioma’s en bijbehorende autoriteit niet in vraag gesteld worden, blijft het realisme bestaan 

Vanaf 19de eeuw komt realisme onder vuur te liggen, omdat de basis wel in vraag gesteld wordt 

Wat is de verhouding tussen wetenschap en werkelijkheid? 
Vanaf het begin staan er 2 extrele standpunten tegenover elkaar, die doorheen de geschiedenis verschillende vormgevingen en 

benamingen zullen krijgen 

 Wetenschappelijke kennis correspondeert perfect/moet corresponderen met de materiële werkelijkheid 

 Realisme/sciëntisme 

 Wetenschap is een constructie die op de werkelijkheid gelegd wordtn daardoor wordt de werkelijkheid beïnvloedt 

 Het ene extreme antwoord kan naar een ander even extreem antwoord verschuiven 

 Het constructivisme dat wetenschap opvat als een constructie die aan de werkelijkheid opgelegd wordt 

Summier historich overzicht 
Kant: a priori die ons denken bepalen 

 Tijd: altijd lineair 

 Ruimte: 3D ruimte 

 Causaliteit: probleem in wetenschap, we doen dit automatisch in dagelijks leven 

 Objectieve waarheden in vraag stellen 

 De twee tegengestelde visies werden sterk genuanceerd door Kant 

 We kunnen de wereld nooit als dusdanig kennen 

 Kennis verwerven we via onze kenvermogens die ons kunnen misleiden 

 Kennis op zich steeds rationeel onderzoeken 

 Modern vertaald: wetenschapper moet heel kritisch zijn tegeover zichzelf en de methodes die hij gebruikt 

 Een volledige kennis als ware weerspiegeling van natuur is onmogelijk 

 Rationele kennis is wel mogelijk, maar altijd voorlopig en verschuivend 

Vanaf Nietzsche kantelt de balans naar het constructivisme (perspectivisme) 

 Wetenschap kijkt altijd met een bepaalde bril naar de werkelijkheid, zodat het beeld van die werkelijkheid ingekleurd wordt 

 Er zijn verschillende brillen, bewustzijn van het eigen perspectief kan helpen om de impact van het perspectief te (h)erkennen 

 Andere perspectieven beiden andere beelden 

 Meestal een verregaande intolerantie tussen verschillende perspectieven 

Popper: falsificatie 

 Er bestaan geen onbevooroordeelde, theorievrije waarnemingen 

 Waarneming krijgt pas betekenis binnen de context van een vooraf bestaande theorie 

 Criterium: een uitspraak is wetenschappelijk als er geen waarnemingen mee in tegenspraak zijn 

 Voorwaarde: falsifieerbaar  

 Nadeel: als men dit systematisch doet, eindigt men met grote berg niets want men heeft alles gefalsificeerd en weet niet 

wat dan wel waar is 

Kuhn: paradigmatheorie 

 Normale wetenschap: gebaseerd op een paradigma dat ruim gedeeld wordt en daarom niet in vraag wordt gesteld 
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 Paradigma: combinatie van theorie, onderzoeksmethoden en voorbeelden van best practices 

 Het dominante paradigma heeft een hoog probleemoplossend vermogen, precies daarom is het dominant 

 Revolutionaire wetenschap: een nieuw paradigma blijkt beter in staat nieuwe puzzels op te lossen en neemt de plaats in van 

het vorige 

 Wetenschap kent geen lineaire, cumulatieve evolutie, maar wel een ontwikkeling met breukvlakken 

 Wetenschap boekt niet enkel vooruitgang, ook verlies is mogelijk 

 Voorbeeld autoriteit: berust op externe bron die pas kan functioneren als men er geloof aan hecht 

Juistheid van paradigma hangt af van 

 Haar probleemoplossend vermogen 

 En een brede aanvaring ervan door de wetenschappers 

Deze discussie heeft een hoog actualiteitsgehalte precies in het licht van de noodzaak aan een objectieve grond om cultuur- en 

maatschappijkritiek te formuleren 

Vanaf 1950: volgende evolutie in denken hierover 

 Eenzelfde verzameling empirische waarnemingen kan op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden, afhankelijk van 

perspectief, theorie en paradigma 

 Discussies tussen paradigma’s zijn moeilijk, omdat de aanhangers van de verschillende paradigma’s elkaars argumenten en 

uitgangspunten niet erkennen 

 Vertrekpunt is paradigma dat sturend werkt 

Eind 20ste eeuw: versnelde evolutie, er komen extreme ideeën 

 Als wetenschap nooit een definitief-correcte weergave van de werkelijkheid kan zijn, dan is ze alleen maar een constructie, 

die samenhangt met macht 

 Wetenschap wordt verdacht, iets dat gemaakt wordt door degenen met macht 

 Vervolgens: waarheid/wetenschap is een product 

 Ten slotte: post truth, post fact society, alternative facts 

 Aanvankelijk juiste opvatting wordt karikatuur van zichzelf en gaat wetenschap ongeloofwaardig maken  

De verwarring tussen bèta en gammawetenschappen draagt daar nog toe bij, samen met het ontkennen van ethische 

randvoorwaarden 

 Gevolg: ideologische discussies worden vermomd als wetenschappelijke discussies, waardoor wetenschap haar 

geloofwaardigheid verliest 

 Dan gaat het uitsluitend over macht 

Dit is vreemd omdat wetenschap vandaag over veel krachtigere onderzoeksmethoden beschikt, met als resultaat meer overtuigende 

onderzoeksresultaten en beter onderbouwde kennis 

Hoe komt dit? 
Dit probleem maakt deel uit ban een ruimere maatschappelijke verandering, met betrekking tot de grond van autoriteit 

Wetenschap is niet langer juist omdat de opperwetenschapper het gezegd heeft 

Wetenschap is juist wanneer ze door een netwerkt van wetenschappers bevestigd wordt 

De overgang van patriarchale top-down autoriteit naar horizontale bottom-up autoriteit impliceert een tussenperiode waarbij macht 

vak de overhand haalt 

Gevolg: fake science, disinformatie ten gevolge van machtsmisbruik  
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Mersch: de oplossing is dat verschillende onderzoeksgroepen op hetzelfde onderwerp werken, zodat op die manier de ene groep de 

blinde vlekken van de andere groep ontdekt en een correcte kennis uiteindelijk toch komt bovendrijven. Onderzoek moet te repliceren 

zijn door andere onderzoekers en de replicatie moet buiten de context, hetzelfde resultaat opleveren 

Dit illustreert een verschuiving naar een netwerkautoriteit, tegenwoordig vaak tegengewerkt vanuit macht waarbij volgende 

nepargumenten verschijnen 

 Verdachtmakingen 

 Bekritiseren van de gebruikte onderzoeksmethodes als men niet akkoord gaat met de resultaten van een onderzoek 

 Randfenomenen met als uitschieter de status van onderzoeksgroepen 

Het risico dat besluiten van een dominante groep als meer wetenschappelijk beschouwd worden dan die van de niet-dominante, is 

reëel 

 Terug bij af: bij macht en bij de noodzaak aan en nieuwe grond voor autoriteit 

Vierde oorzaak: vermarkting van de wetenschap 
De grote transformatie waarbij de markt de volledige maatschappij overgenomen heeft, geldt ook voor de wetenschap met een dubbel 

gevolg 

 Wetenschap wordt gebruikt voor marktdoeleinden 

 Wetenschappelijk onderzoek wordt georganiseerd volgens de principes van de vrije markt 

Wetenschap en marktdoeleinden 
Onderscheid toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek 

 Toegepast onderzoek: bijna altijd in opdracht van de economie en industrie dus afhankelijk 

 Pragmatisch doel 

 Afhankelijkheid van opdrachtgever 

 Fundamenteel onderzoek: willen begrijpen en verklaren, zonder concreet toegepast doel 

 Meestal onafhankelijk 

 Niet geweten wat men gaat vinden en men weet waak niet wat men kan doen met bevindingen 

Op zich is er niets verkeerd met toegepast onderzoek, zij het dat er een hellend vlak is van toegepast naar vervalst onderzoek 

 Enkel onafhankelijk onderzoek is wetenschappelijk betrouwbaar 

 Opdrachtgever beslist wat met resultaten gebeurt 

Ervaring wijst uit dat fundamenteel onderzoek onbedoeld aan de basis ligt van latere innovatieve toepassingen 

Probleem: huidig onevenwicht tussen toegepast en fundamenteel onderzoek 

 Onderzoeksgroepen krijgen steeds minder geld van overheid en moeten aankloppen bij bedrijven 

 Bedrijven willen dat onderzoek in bepaalde richting gaat 

Wetenschappelijk onderzoek georganiseerd volgens de principes van de vrije markt 
Universiteiten en onderzoeksinstellingen worden wetenschapsbedrijven 

 Bepaalt aard en inhoud van onderzoek en personeelsbeleid 

 Voortdurende concurrentie, zoveel mogelijk en snel mogelijk publiceren en veel geciteerd worden om succes te hebben 

 Vroeger: professor verbonden aan leerstoel, onderzoek uitvoeren in marge 

 Gaandeweg verschuiving naar meer belang van onderzoek omdat het geld binnenbrengt en goed is voor de carrière, minder 

focus op onderwijs 

Achtergrond: meritocratie gebaseerd op kwantitatieve wegingen van kwaliteit 

 Onderzoek wordt belangrijker dan onderwijs 
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 Voornaamste output zijn publicaties en dan bij voorkeur in A1 tijdschriften en het aantal keer dat een onderzoek geciteerd 

wordt 

 Resultaat: bikkelharde concurrentiestrijd 

Perverse effecten legaal 

 Opsplitsing van onderzoek: korte artikels zodat men zo snel mogelijk kan publiceren 

 Elkaar en zichzelf citeren 

 Opportunisme bij keuze onderzoeksvragen 

 Verdwijnen van onderzoeksgebieden die niet in de markt liggen 

 Sponsoring zoeken in de bedrijfswereld en dus verlies van onafhankelijkheid 

Perverse effecten op de rand 

 Wetenschappelijke tijdschriften worden winstgevende tak voor uitgeverijen 

 Ontstaan net tijdschriften 

 Tegenreactie: open access tijdschriften gerund door wetenschappers 

 Soms betalen om artikel te publiceren 

Perverse effecten illegaal 

 Wetenschappelijke ethiek om zeep 

 Steeds meer slecht en vervalst onderzoek 

Besluit 
Als men wetenschappelijk onderzoek wil gebruiken als basis voor maatschappijkritiek, dan moet het onderzoek minimaal aan volgende 

vereisten beantwoorden en dit naast de methodologische eisen 

 Elke onderzoeker/elk onderzoek moet zich de vraag stellen welke ethische achtergrond hij hanteert 

 Gemeenschap moet onafhankelijk onderzoek zoveel mogelijk bevorderen en bekostigen 

 Een onderzoeksgroep die niet onafhankelijk is, moet dit uitdrukkelijk vermelden bij het door hun uitgevoerde onderzoek 

 Wetenschappelijke conclusies en adviezen moeten gebaseerd zijn op meerdere onderzoeken, van verschillende, bij voorkeur 

onafhankelijke onderzoeksgroepen 

 Positiefwetenschappelijke onderzoeksbevindingen moeten een consensus van onderzoekgemeenschap krijgen 

 Opmerking: dit illustreert de cirkelredenering aan basis van autoriteit, iets is waar omdat een grote groep zegt dat 

het waar is 

 Technocratie: maatschappij gerund vanuit wetenschap 

 Macht van de toegepaste wetenschap 

 Wordt voorbijgegaan met kop en staart 

 Wetenschap kan nooit beslissen welke ethische doelen maatschappij wil nastreven, welke verhoudingen 

tussen mensen nagestreefd moeten worden en welk mensbeeld we willen installeren 

 Beslissingen worden genomen op democratische manier, daarna kan wetenschap gebruikt worden 

 Onderzoeksbevindingen van gamma en alfawetenschappen moeten contextueel gekaderd worden 

Parenthesis 3: verspreiding via vertoog en praktijken 
Hoe wordt het maatschappelijk model van uitwisseling en sociale verhoudingen zoals bepaald door autoriteit/macht, opgelegd aan 

individuen zodat de verinnerlijking tot stand komt? 

 Via het dominant vertoog en de bijbehorende praktijk 

De denkbeelden die aan de basis liggen van de verdeling van goederen en diensten en van de regeling van de verhouding worden 

opgelegd vanuit een overkoepelend en dwingend symbolisch kader. Foucault noemt dit het vertoog 
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Vertoog 
Bril die we opzetten zorgt ervoor dat we bepaalde dingen zien of niet zien. Deze betekenis is aangeleerd, product van het vertoog 

waarbinnen we opgroeien 

Hoe ontstaat betekenis? (Gebaseerd op de structurele linguïstiek) 

 Onderscheid betekenaar/betekende en betekenis 

 Woorden hebben betekenis, in die redenering dekt een woord een realiteit 

 Linguïstisch klopt dit niet want er zijn maar beperkt aantal woorden die overeenkomen met het ding 

 Woorden hebben geen vaste betekenis 

 Betekenaar: klankgeheel, draagt een betekenis maar nooit vastgekoppeld aan een bepaalde betekenis 

 Arbitraire verhouding tussen betekenaar en betekende 

 Betekenisverlening is steeds voorlopig en gebeurt contextueel en retroactief 

 Binnen alle ervaringen/kennis rond betekenaar voert men associatie uit waardoor het een betekenis krijgt 

 Klankgeheel krijgt pas betekenis vanuit de context 

 Retroactief: betekenis afzonderlijke woorden wordt pas gevonden door volledige zin te lezen 

 Betekenis zin ontstaat pas op het eindpunt, als men begint te spreken weet men nog niet wat de betekenis 

 Een zit staat in een bepaalde context doe begonnen is voordien en niet stopt 

 Eindpunt schuift op en het retroactieve blijft belangrijk 

 Gevolg: betekenisverlening is uitermate manipuleerbaar 

Toepassing beperkt: framing 

 = Onderwerp wordt binnen context gezet die betekenis verlenend is 

In ons taalgebruik hanteren we metaforen, beeldspraak, waardoor we een extra betekenis verlenen aan wat we willen zeggen 

 Framing is een doelbewuste versie 

 Bepaalde ideeën binnen kader zetten waardoor ze plots een andere betekenis krijgt 

 Feitelijke juistheid verdwijnt achter het kader 

 Wordt door politici gebruikt op advies van spindoctors 

 To spin: rondraaien, dus verdraaien 

 Gebeurtenissen, ideeën, mensen, … worden doelbewust in een bepaalde context (frame) geplaatst waardoor ze in 

een moreel goed of slecht daglicht komen te staan 

 Gevolg framing: feitelijke juistheid van een boodschap wordt onbelangrijk, het ideologische doel is dat de eraan toegekende 

morele waarde blijft hangen 

 Toepassing uitgebreid: vertoog 

 Niet doelbewust, ontstaat vanzelf vanuit maatschappelijke dynamieken 

Een vertoog is een geheel aan ideeën en redeneringen waarmee maatschappelijk belangrijke onderwerpen in een bepaald kader 

worden gezet 

 Kader is grond van vertoog en determineert denken over die onderwerpen en vandaaruit het gedrag 

 Wanneer een vertoog dominant wordt, wordt een bepaalde manier van spreken en van denken vanzelfsprekend 

 Ongeveer niemand kan nog denken of spreken vanuit een ander kader 

 Pensée unique 

 Newspeak 

Elk vertoog heeft een oorspronkelijk toepassingsveld met een daarbij behorende typische woordenschat 

 Dominantie van vertoog betekent dat de vertoog-typische woorden niet langer beperkt blijven tot het oorspronkelijk maar 

een uitbreiding kennen naar alle andere velden, samen met de daarin begrepen denkbeelden 
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 Concreet: de voor het dominante vertoog typische woordenschat wordt gebruikt in velden waar die woordenschat niet 

thuishoort 

 Taal die we gebruiken stuurt onze blik op de werkelijkheid 

 Taalgebruik wordt gestuurd in de richting van het vertoog 

 Dominant vertoog bepaalt ook ons gedrag 

Religie 

 Zolang het religieuze discours zich bij religie hield, bleef de invloed beperkt 

 Vanaf het ogenblik dat religie de politieke macht naar zich toe trok en het rechtswezen, onderwijs, en zorg, wordt ze 

allesbepalend 

 Gevolg: eeuwenlange strijd om staat en kerk te splitsen 

Economisch-neoliberaal 

 Zolang het vertoog zich beperkt tot economie, blijft haar invloed beperkt 

 Vanaf het ogenblik dat vrijemarkt ideologie politiek in haar greep heeft, en dus onderwijs, onderzoek naar zorg, wordt ze 

allesbepalend 

 Gevolg: huidige strijd betreft de splitsing tussen staat en markt, vrijemarktbetoog is nu alles bepalend 

Het dominante vertoog beidt zichzelf aan als waarheid omdat het in overeenstemming is met de grond ervan 

 En omgekeerd: haar grond is waar omdat ze in overeenstemming is met het vertoog 

Omdat de grond van autoriteit arbitrair is, kan geen enkel dominant vertoog toestaan dat haar grond bevraagd wordt 

 Als dat wel gebeurt, wordt de arbitrariteit ervan duidelijk 

 Ondervraag de grond van religie, ideologie, wetenschap en men botst op axiomatische aannames 

Gedurende verschillende tijdperken zijn er inhoudelijke verschillende vertogen die de maatschappij domineren 

 Religie 

 Politieke ideologie 

 Economische ideologie 

Verschillende vertogen installeren verschillende maatschappelijke realiteiten 

 Andere verhoudingen tussen mensen 

 Andere vormen van uitwisseling 

 Een andere identiteit van mensen die vertoog leven 

Historisch zien we verschuivingen optreden waarbij een vertoog verdwijnt en vervangen wordt door een volgende 

 Nieuwe dominante vertoog zal zichzelf voorstellen als intrinsiek juist, als een correcte weergave van de werkelijkheid 

 In praktijk: een dominant vertoog schept altijd haar eigen sociale werkelijkheid en bestendigt daardoor zichzelf 

Belangrijke implicaties voor psychologie 

 Dominant vertoog bepaalt wat normaal is en wat niet op vlak van uitwisseling en sociale verhoudingen 

 Dominante vertoog bepaalt wie gestoord is en wie normaal 

 Dominant vertoog bepaalt de realiteit 

 Charcot brengt patiënten onder hypnose en Freud zegt dat dat niet kan 

 Charcot stelt dat theorie niet belet dat dingen bestaan, wat men ziet klopt niet altijd met theorie 

 Uit hoofde van de dominantie van het vertoog worden de effecten daarvan zelf bestendigend, op grond van uitsluiting  

 Uitsluiting: slechte wie tot het vertoog behoort, krijgt spreekrecht, de ander wordt niet gehoord 

 Uitsluiting: vertoog bepaald binnen welk kader gediscussieerd mag worden en binnen welk niet 
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Opmerking: het feit dat iemand als deskundige spreek- en beslissingsrecht krijgt, is gebaseerd op het vertoog bepaalt wie spreekrecht 

heeft, vaak over onderwerpen waar ze nauwelijks expertise van hebben 

Conclusie voor cultuur- en maatschappijkritiek 
De effecten van een dominant vertoog moeten zoveel mogelijk geëxpliceerd worden, anders kunnen we ze niet kritisch bevragen 

Kritische houden ten opzichte van een vertoog vraagt een klinische houding ten opzichte van taal en woordenschat 

Praktijken 
Pragmatische vraag: hoe wordt het vertoog aangeleerd en doorgegeven 

 Via praktijken 

Stelling Foucault: een dominant vertoog hanteert een eigen woordenschat, waarmee ze het denken bepaalt 

 Dominantie van een vertoog wordt zichtbaar wanneer haar taalgebruik opduikt in andere velden dan het oorspronkelijke 

 Taal en woordenschat worden aangeleerd via praktijken in het alledaagse leven 

Verschuivingen in het taalgebruik wijzen op verschuivend vertoog 

 Vroeger: studenten aan een universiteit 

 Connotaties: kritisch, zelfstandig, universeel 

 Nu: leerlingen die naar school gaan 

 Connotaties: volgzaam, afhankelijk, klaargestoomd voor de werkvloer 

Het dominante vertoog bepaalt wat juiste kennis is, wie die mag doorgeven en in welke bewoordingen dat gebeurt 

 Wie de informatiebronnen beheerst, beheerst het vertoog 

 Gevecht tussen vertogen is altijd een gevecht over informatieverspreiding, vandaar het belang van censuur 

Het typische taalgebruik en bijbehorend denken worden verspreid via bepaalde praktijken die op hun beurt gedrag bepalen 

 Opvoeding en onderwijs 

 Rituelen, met sociale gewoontepatronen tot gevolg 

 Bureaucratie 

 Media 

 Sociale media en internet 

Kennis is bepalend voor een vrijwillige onderwerping aan autoriteit 

Opvoeding: doorgeefluik voor dominante waarden 

 Opvoedingen: kinderen zo dicht mogelijk bij de maatschappelijke norm-aliteit brengen 

 Eerst externe dwang, met een ander die reëel aanwezig moet zijn 

 Doel: interne dwang, op grond van verinnerlijking 

 Über-ich als geweten, interne stem 

 Nu: niet meer uitsluitend binnen kern van familie, opvoeding moet ruimer bekeken worden 

Onderwijs sluit daarbij aan 

 Belangrijk: in welke mate is kennis openbaar toegankelijk 

 Vroeger: daad van verzet, kennis mocht niet bij het gewone volk (encyclopedie)  

 Nu: wikipedia, horizontaal netwerk 

 Onderwijs betekent kennis doorgeven 

 Vroeger: kennis verborgen gehouden 

 Toegang tot kennis heeft enorm effect 
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Rituelen: religieuze, alledaagse 

Bureaucratie: ijzeren kooi van Weber, ondertussen digitale kooi 

 Zorgt ervoor dat te snelle invullingen afgevlakt worden 

 Aansluiting vinden bij het verleden en bij het oude discours 

 Voorbeeld: regering probeert grond van hun visie zaken aan te sturen, dit komt bij de ambtenaren die zeggen dat dit niet 

zomaar veranderd kan worden. Men moet wettelijke stappen ondergaan om veranderingen door te geven 

 Is noodzakelijk voor het officieel vastleggen en neerschrijven van goederenverdeling en verhoudingen 

 Is een traagheidsfactor in evolutie van vertogen 

 Gaat vaak in tegen een nieuw dominant vertoog 

Arbeidsorganisatie 

Klassieke media: ooit zeer belangrijk 

 Vandaag: bestaan enkel op grond van reclame-inkomsten en zijn niet langer onafhankelijk 

Toenemend belang sociale media en internet 

 Positief 

 Algemene toegang tot kennis 

 Razendsnelle informatie-uitwisseling 

 Creatie van horizontale netwerken 

 Negatief 

 Fake news 

 Internet geeft zelfbevestigende informatie via algoritmes 

 Dominantie van beelden met als resultaat beïnvloeding die buiten bewustzijn om verloopt 

Besluit: hoe ingaan tegen fake news/science? 
Willen we wetenschappelijk onderzoek gebruiken als basis voor cultuur- en maatschappijkritiek, dan moet het onderzoek minimaal 

aan volgende vereisten beantwoorden, naast methodologische eisen 

 Elk onderzoek/elke onderzoeker moet zich de vraag stellen welke ethische achtergrond hij hanteert 

 Een onderzoeksgroep die niet onafhankelijk is moet dit uitdrukkelijk vermelden bij het door hen uitgevoerde of voorgestelde 

onderzoek 

 Wetenschappelijke conclusies en adviezen moeten gebaseerd zijn op meerdere onderzoeken, van verschillende, bij voorkeur 

onafhankelijke, onderzoeksgroepen 

  



 32 

Deel II: Het individu 

Het spanningsveld tussen individu en maatschappij 
Individu is ondeelbaar 

 Dat ene onvervangbare wezen als lid van een groep, ruimer, van een samenleving 

 In spanningsveld gaan leden ervanuit dat ze onderdeel zijn van samenleving, tot jaren ‘80 

Historisch beschouwd verschillende visies op de verhouding individu – maatschappij 

 Klassiek: individu als lid van samenleving 

 Ondanks spanningsveld voelt individu zich onderdeel van maatschappij 

 Verlichting (Rousseau): individu als nobele wilde, die een sociaal contract afsluit met de samenleving 

 Ontologisch primaat individu: vaststaand gegeven dat er op voorhand al is, individu leeft alleen en heeft de groep 

niet nodig, sociaal contract in wederzijds geven/nemen 

 Tegenwoordig (neoliberaal vertoog): individu als ZZP’er die het moet maken, los van en in concurrentie met alle andere 

ZZP’ers 

 Individu tegenover maatschappij, vrijemarktdiscours 

 Individuen moeten onderling regelen op grond van contracten 

 Tegenwoordig (wetenschappelijk): mens behoort tot sociale zoogdieren 

Terugkerende vraag: in welke mate is het individu vrij, autonoom? 

 Hedendaagse overtuiging: individu is vrij, kan zelf keuzes maken 

 Traditioneel antwoord: er is een verregaand determinisme met verschillende invullingen 

 Religieus: predestinatie, god heeft beslist 

 Filosofisch-psychologisch: identiteit via vervreemding 

 Neurologisch-evolutionair: wij zijn ons brein, onze genen 

In hoeverre zijn wij gedetermineerd of autonoom? 

 Determinatie: onmacht, met als gevolg berusting, cynisme 

 Ander geval: verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot verandering, op basis van actief engagement 

Ecce homo: wie of wat is de mens? 

 Onderliggende aanname: er bestaat zoiets als een oorspronkelijke, authentieke, echte kern, het wezenlijke van wie of wat de 

mens is 

 Het wezenlijke van de mens is slecht, gevaarlijk (1) 

 Het wezenlijke van de mens is goed, helpend (2) 

Beide versies hebben belangrijke, tegengestelde implicaties op het vlak van opvoeding en maatschappij 

 (1): strenge opvoeding en disciplinering nodig vanuit de maatschappij om het slechte eruit te halen 

 Dominante overtuiging vandaag 

 (2): wezenlijk-positieve zo weinig mogelijk in de weg leggen en zoveel mogelijk bevorderen vanuit maatschappij 

Centraal idee: vervreemding 

 Vooral bij (2) gebruikt: een slechte maatschappij zou de mens vervreemden van zijn oorspronkelijke goede inborst 

 Bij (1): vervreemding is goed idee, gezien de slechte inborst, vervreemding komt neer op opvoeding en disciplinering  
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Het wezen van de mens? 

Klassieke opvatting 
Klassiek zijn er 2 visies op de verhouding tussen individu en samenleving, die elk op zich vertrekken bij een moreel mensbeeld 

 De mens is wezenlijk slecht: onder invloed van de maatschappij kan hij gedisciplineerd worden (1) 

 De mens is wezenlijk goed: onder invloed van de maatschappij wordt hij slecht en verliest hij zijn oorspronkelijke goede 

kenmerken, hij vervreemdt van het goede in zichzelf (2) 

Eerste visie 

 Religie, christendom: ooit paradijselijk onschuldig, sinds zondeval slecht 

 Politiek, Hobbes: homo homini lupus est 

 Psychoanalytisch, Freud: laat het mensenkind zijn ding doen, en het geeft zich over aan seks en agressie 

 Gevolg: pleidooi voor strenge autoriteit en macht die uitwisseling van goederen en diensten en vehroudingen tussen mensen 

van bovenuit regelt 

Tweede visie 

 Rousseau: nobele wilde, vervreemding door moderne stedelijke samenleving 

 Marx: Entfremdung van de proletariër door het kapitalisme 

 Ecologische bewegingen vanaf 1950 

 Gevolg: pleidooi voor terugkeer naar de natuur en/of een andere arbeidsorganisatie 

Opvallende kanttekening bij beide overtuigingen 

 Mens is slecht betekent vaak de man is slecht 

 Mens is goed is vaak een pleidooi voor de vrouwelijke zachte zorg 

Ouder wetenschappelijk onderzoek: de mens is slecht 
Wetenschappelijk onderzoek biedt bevestigingg van wat iedereen al weet, wordt aangeboden los van religieuze en 

voorwetenschappelijke 

Parenthesis: belang dat aan leider toegekend wordt binnen verhouding individu – groep 

 Een theorie die mens als wezenlijk slecht beschouwt, zal vaak een leider als oplossing naar voren schuiven 

 Voorbeeld: verlichte dictator 

 Een strenge leider moet bovenaan de groep staan om te disciplineren 

 Hobbes: Leviathan; Freud; Weber: charismatische leider 

 Idee is in tijden van crisis zeer populair 

 In realiteit: verlichte dictator is in eerste instantie een dictator 

 Onderzoek: leider kan sturend werken in positieve of negatieve richting 

 Groepsorganisatie speelt eveneens een rol 

 Kwaliteit van de leider diet er niet zoveel toe 

 Organisatiestructuur is belangrijker en bepaalt hoe de leider functioneert 

Conclusie 
 Het ouder wetenschappelijk onderzoek vertrekt vanuit een vooraf bestaand negatief mensebeeld en bevestigt dit 

 De op basis van heronderzoek gecorrigeerde besluiten zijn een stuk genuanceerder en laten eerder een positief mensbeeld 

uitschijnen 

 Omgeving is zeer dwingend en kan mensen brengen tot sadistisch-agressief gedrag 

 Omgeving komt in deze onderzoeken grotendeels neer op de (proef)leider wiens verwachtingen zeer determinerend zijn, en 

op groepsdruk 

 De meeste mensen zijn volgzaam en zeer gevoelig voor gezag, een minderheid denkt en beslsit autonoom 
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 Opvallend: het lijkt alsof we onszelf slecht moeten vinden, deze overtuiging krijgt het meeste belangstelling en wordt 

uitvergroot door de media 

Opvallende historische verschuiving 
Vanaf de jaren ’80 komt er een nieuwe interpretatie van de mens is slecht met eenzelfde typering van onze identiteit, met een 

belangrijke omkering 

 Op het eerste gezicht zijn immorele kenmerken in geite goed, want ze dragen bij tot de vooruitgang van de maatschappij 

 Het slechte in de mens wordt goed gepraat 

Het homo economicus model als wetenschappelijk gefundeerde beschrijving van het wezen van de mens 

 Een hebzuchtig individu dat in functie van het eigen voordeel bereid is anderen uit te buiten, te bedreigen en te manipuleren 

 Hedendaagse versie van Mandeville (17de eeuw) Private vices, public virtues 

 Kenmerken die individueel immoreel zijn, dragen ertoe bij dat de maatschappij vooruitgaat omdat ze bijdragen tot 

ontwikkeling van de economie, het zorgt voor werk en financieel gewin 

 Greed is good 

Wetenschappelijke fundering: sociaaldarwinisme 

 Darwin: soorten evolueren op grond van de omgeving die verandert en toevallige genetische mutaties die als dan niet 

aansluiten bij verandering omgeving 

 Als ze aansluiten dan zorgt dit ervoor dat deze mutatie zich beter kan voortplanten 

 Survival of the fittest 

 Theorie toepassen op sociale veld 

 Rechtvaardiging voor kolonialisme, ongelijkheid en onderdrukking 

 Natuurlijke selectie: natuur bevoordeeld de sterksten en doet de zwakkeren verdwijnen 

 Dus de sterken mogen de zwakkeren uitbuiten 

 Solidariteit is een slecht idee want je houdt groep die toch gaat verdwijnen langer in stand 

 Vormen om zwakkeren te helpen zijn tegen de natuur 

Wetenschappelijk onderzoek 

Recent psychologisch onderzoek: de mens is vooral goed 

Onderzoek bij peuters en kleuters toont prosociaal gedrag 
Besluit: op een leeftijd waar er nog nauwelijks sprake is van leerprocessen, beschikken peuters reeds over 

 Moreel besef: op grond waarvan het onderscheid tussen vriendelijke en wreedaardige reacties gemaakt kan worden 

 Empathie en medelijden: waarbij pijn van anderen gevoeld wordt met als frequente reactie dat het kind de pijn van de ander 

wil stoppen 

 Walging als evolutionair bepaalde tegenhanger van empathie: met als effect het zich letterlijk afkeren van wie of wat walging 

oproept 

 Een rudimentair besef van eerlijkheid: accent op een billijke verdeling van wat voorhanden is 

 Een rudimentair besef van rechtvaardigheid 

Onderzoek bij oudere kinderen 
Combinatie van ingroup en blik van anderen 

 Hoe ouder, hoe volgzamer 

 Om bij de groep te horen, doet men zoals de andere groepsleden 

Met de leeftijd stijgt het belang van groepen 

 Druk tot conformiteit aan groepsidentiteit 

 Neiging om eigen groep als beter te zien en te bevoordelen en omgekeer de andere groep als anders en als slecht 
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Onderzoek toont dat hoe makkelijk groepsvorming manipuleerbaar is, en bijgevolg hoe makkelijk het individu te beïnvloeden valt; 

stappen hierbij 

 Categoriseer onder 1 noemer 

 Beperk reëel contact tussen categorieën 

 Zorg voor systematisch negatieve framing van 1 bepaalde categorie 

Conclusies inzake ingroup en groepen 

 Eigen taal is vanaf de gebu-oorte een basis voor onderscheid wij – zij 

 Racisme op groend van huidskleur is geen aangeboren reactie 

 De morele betekenis die aan anders dan ik gegeven wordt, hangt af van de omgeving en opvoeding 

 Met uitzondering van taal zijn de criteria voor het onderscheid tussen groepen zeer arbitrair 

 Groepsgevoel versterken door externe vijand te creëren op grond van categorisatie, beperken van reëel contact tussen 2 

groepen; andere groep moet negatieve framing krijgen, dan kan je groep makkelijk manipuleren 

Besluit: ingrepen vanuit opvoeding en omgeving kunnen evolutionair bepaalde kenmerken uitvergroten of inperken 

 Het pro-sociale overweegt bij kinderen en opvoeding gaat hiermee aan de slag 

 Mens is eerder van nature positief 

Onderzoek bij volwassenen 
Contacthypothese Allport 

 Hoe meer mensen uit verschillende groepen met elkaar in contact komen, des te beter ze kunnen samenwerken en des te 

lager de vooroordelen 

 Wordt bevorderd door bepaalde randvoorwaarden en verhinderd door andere 

 Belangrijkste bevorderende voorwaarden 

 Hebben van een gemeenschappelijk doel 

 Samenwerken om doel te bereiken 

 Steun van autoriteit 

 Het hebben van een vergelijkbare sociale status 

Conclusie 
 Recent psychosociaal onderzoek weerlegt het negatieve homo-economicus beeld 

 Onze basishouding is veeleer prosociaal, ook bij jonge kinderen 

 Bij oudere kinderen en volwassenen wordt de ingroup erg belangrijk 

 Taal is meest oorspronkelijke differentiatiecriterium 

 Op agressie staat er een ingebouwde rem, zeker wanneer de ander zichtbaar is 

 De voorkeur voor ingroup kan gemanipuleerd worden, zowel negatief met afwijzing en afresie, zowel positief met 

samenwerking en samenleven tot gevolg 

 Meer bezit hebben dan anderen maakt iemand minder prosociaal 

Bevindingen uit evolutionair, biologisch en antropologisch onderzoek 
Sociaaldarwinisme als onwetenschappelijke argumentatie en rechtvaardiging voor collectief misbruik 

Welke omstandigheden maken dat de in wezen pro sociale mens agressief en onethisch gedrag produceert? 

 Hedendaagse opvatting: organismen worden bepaald door de omgeving die ze zelf ook scheppen 

 Gen-cultuur co-evolutie 

 Omgeving kan het prosociale bevorderen of belemmeren 

Omstandigheden die het prosociale belemmeren of inperken 

 Benadrukken van de ingroup 
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 Onzichtbaarheid/onbekendheid van de ander 

 Andere groep systematisch koppelen aan walgelijke kenmerken (framing) 

 Maatschappelijk wegnemen van remmingen 

 Het als dan niet hebben van een gemeenschappelijk doel 

Onderzoek evolutionaire biologie 
Evolutionair is homo sapiens het resultaat van een selectie van prosociaal gedrag zoals empathie,…, zij het vooral bij de ingroup 

 Het is nodig om te overleven 

 Meest recent verworven kenmerken van soort 

 Gesitueerd in evolutionair meest recente hersendeel: prefrontale cortex, bovenop het beel oudere subcorticale 

reptielenbrein 

 Eerder agressieve, egoïstische en onmiddelijke impulsen van reptielenbrein worden afgeremd door prefrontale 

hersenregio 

 Voor zover de homo economicus al een biologische onderbouw heeft, gaat deze terug op het primitieve gedeeelte 

van de hersenen 

 Remmingen van agressieve impulsen vinden we ook maatschappelijk terug 

 Prefrontale cortex pas helemaal klaar rond de leeftijd van 25 

 Een traumatische kindertijd bemoeilijkt deze ontwikkeling 

 We hebben een stuk keuzemogelijkheid, het kunnen nadenken over 

Onderzoek primatologie 
De Waal: biologische gronden van moreel gedrag 

Populaire overtuiging: zoogdieren en zeker primaten zijn egoïstisch-agressief, enkel uit op eigen voordeel 

 De Waal kritiek op idee dat slechte van mens het dierlijke in mens is 

 Maar: agressie tegenover eigen soortgenoten, niet als een dier een prooi zoekt 

 Dieren beantwoorden niet aan geweldadige manier 

 Dieren gedragen zich moreel, empathie is universeel bij sociale zoogdieren 

 Empathie is de primaire voorwaarde voor samenleven 

Impliciete redeinering daarbij is dat onze biologische onderbouw de mens slecht maakt en de culturele bovenbouw goed 

 Wanneer we moreel correct handelen, doen we dat ondanks onze natuurlijke aanleg en dankzij onze opvoeding die ons 

inperkt 

 Moraal is iets wat van boven komt dat opgelegd wordt 

Wetenschappelijk onderzoek weerlegt het homo economicus model 

De Waal: sociale dieren vertonen pro sociaal gedrag en zijn in staat tot empathie, ze zijn dus wezenlijk goed 

 Bij sociale diersoorten is samenwerking de regel 

 Delen met groepsgenoten gebeurt spontaan 

 Basis van samenwerking is niet zozeer familiale verwantschap, wel wederkerigheid 

 Het kunnen zien van de ander bevordert pro sociaalgedrag en omgekeerd de ander niet kunnen zien zorgt voor minder pro 

sociaal gedrag 

 Wie zich het meest inspant, heeft recht op de grootste beloning 

 Een ongelijke verloning voor hetzelfde werk lokt zwaar protest uit en zelfs het weigeren van de niet-billijke verloning 

 Hogere sociale diersoorten hebben ook gevoel voor rechtvaardigheid en billijkheid 

 Onderzoek leverde hetzelfde resultaat bij kinderen, dus: inequity aversion is universeel bij sociale dieren 
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Zijn onderzoek toont ook de andere kant 

 Sociale beeldvorming: hoe ik overkom bij de ander, is zeer belangrijk 

 Als de ander niet aanwezig/zichtbaar is, dan daalt prosociaal gedrag 

 Egocentrisme: wat ik krijg, is belangrijker dan wat ander krijgt 

 Oneerlijke verdeling doet het prosociaal gedrag dalen en lokt vroeg of laat zware agressie uit 

 Sociale hiërarchie is een georganiseerd systeem van inhibities en impulscontrole, waarvan de wortels in geweld en macht 

liggen, net door de organisatie komt er nog nauwelijks geweld aan te pas, de sociale controle maakt die overbodig 

 Grond voor sociaaal gedrag: empathie en impulsinhibitie in combinatie met sociale controle 

Besluit de Waal 

 Belangrijkste motief voor gedrag bij sociale dieren: erbij willen horen, verwerping en uitsluiting zijn letterlijk dodelijk 

 Moraliteit berust op een biologische ondergrond waarin samenwerking op de voorgrond staat, maar het is de omgeving die 

bepaalt welke morele kenmerken er dominant naar buiten treden 

 Heeft te maken met manier waarop we ons tot elkaar verhouden 

 Belangrijkste onzichtbare hand is onze evolutionair ingebakken neiging tot gemeenschapszin, de hand die we de ander 

reiken of die de ander ons aanreikt 

Onderzoek antropologie 
Invloed van omgeving op ontwikkeling duurzame persoonlijkheidskenmerken 

Telen van rijst of graan vraagt een volledig andere arbeidsorganisatie 

 Rijstteelt: ruime, langdurige samenwerking in grote groepen 

 Graan: kan door 1 boerengezin geteeld worden, zonder beroep te moeten doen op andere gezinnen 

Onderzoekshypothese: verschillende vormen van samenleving en arbeidsorganisatie leiden tot verschillende 

persoonlijkheidskenmerken 

 Blijkt te kloppen, ook bij mensen die al een paar generaties niet meer tot de landbouwwereld behoren 

 Rijstcultuur 

 Holistisch denken 

 Interafhankelijke zelfconstructies 

 Loyauteit 

 Conflict vermijdend 

 Lagere echtscheidingscijfers 

 Graancultuur 

 Analytisch denken 

 Individualisme 

 Hogere echtscheidingscijfers 

 Verschil vertaalt zich niet enkel in sociaal gedrag maar ook in denkstijlen  

 Kenmerken van de mens kunnen effect zijn van langdurig opgevoed te zijn binnen omgeving 

 Zelfs mensen die niet meer in die omgeving zitten, blijven persoonlijkheidskenmerken behouden 

 Ze zijn niet enkel het effect van opvoeding 

Besluit: gen-cultuur co-evolutie 
Gezamenlijk evolueren van genen en cultuur 

Nicheconstructie: wijziging van omgeving in het voordeel van de soort, omgeving die wij geconstrueerd hebben gaat op zijn beurt ook 

invloeden hebben op onze evolutie 

Epigenetische evolutie en sociaal leren 
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Dus: individu en omgeving veranderen samen 

Belangrijk: toont invloed die we zelf kunnen uitoefenen 

 Determinisme is nooit totaal 

 We kunnen onze omgeving wijzigen waardoor er andere aspecten van ons genetisch patrimonium naar voren treden of 

waardoor zelfs de genen gewijzigd worden 

Conclusie 
 Er is een evolutionaire grond voor moreel gedrag 

 Basis is eerder positief, maar mensen kunnen ook een immorele richting uitgaan 

 We zijn wel eerder prosociaal dan antiscoiaal 

 Omgeving en opvoeding kunnen zowel moreel als immoreel gedrag sterk bevorderen 

 Belangrijkste motief voor individu: erbij willen horen 

 Kan basis vormen voor prosociaal of antisociaal gedrag 

 Nabijheid, zichtbaarheid, het hebben van een gemeenschappelijk doel bevorderen prosociaal gedrag en omgekeerd 

 Als individu blijven we een keuze hebben, ook als groep, als maatschappij kunnen we ons gedrag sturen en bijsturen 

 Globaal: mens is inherent goed maar in staat tot het kwade 

 Mens is vooral zeer beïnvloedbaar 

Manipulatie in de negatieve richting: divide et impera 
 Een aantal individuen definiëren als een niet ons categorie 

 Terzelfdertijd definiëring en benadrukking van eigen groep 

 Categorisatie impliceert ook ontmenselijking 

 Het bemoeilijken, desgevallend onmogelijk maken van direct context 

 Segregatie versterkt het categoriale karakter van de ander 

 Framing: de categorie als walgelijk voorstellen 

 Experimenteel onderzoek: kunstmatig geïnduceerde walging doet mensen een veel strenger oordeel uitspreken 

over relatief banale zaken 

 Gevolg: morele verwerking van een als walgelijk voorgestelde groep gebeurt automatisch met in het kielzog 

wreedheid 

 Uitoefenen van sociale druk, inspelen op volgzaamheid 

 Agressie uitoefenen en sturen vanop afstand 

Manipulatie in de positieve richting 
 Categorisatie en bijbehorende anonimisering zoveel mogelijk vermijden 

 Reëel contact zoveel mogelijk bevorderen, zeker tussen potentieel verschillende groepen 

 Vermenselijking van ander 

 Creatie van gemeenschappelijke doeleinden 

Determinatie of keuze? 
Zowel uit gedrag-biologisch als uit psychologisch onderzoek blijkt dat redeneren in termen van of maatschappij, of biologie of erfelijk, 

of aangeleerd volledig achterhaal is, net zoals of vrij of gedetermineerd 

 Het is een voortdurende wisselwerking, waarbij omgeving en opvoeding en zelfs erfelijkheid ingrijpend kunnen wijzigen 

 Er is nooit een volledige determinatie 

In verschillende onderzoeksresultaten kunnen we 2 basistendensen herkennen uit klassieke antropologisch-filosofische visies: 

aantrekking en afstoting 

 Maatschappelijk: vormen van ingroup, uitsluiting van de ander 

 Individuele identiteit: identificatie en separatie 
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Identiteit als constructie 

Filosofie – ontologie: vervreemding versus authenticiteit  
Hedendaags; impostor syndroom: ik doe me voor op manier die niet echt is, zoals ik niet ben 

 Uiting van vervreemding, een centraal begrip in filosofie 

 Vervreemding binnenin iemand, van eigen identiteit 

Aliënatie is een ontologisch probleem, dat aansluit bij de filosofische vraag par excellence: wie ben ik? 

Verschillende ingangen 

 Filosofie: Rousseau, Hegel, Kierkegaard, Heidegger 

 Politiek: Marx 

 Marcuse: hername door freudomarxisme  

Opvallend 

 Met uitzondering van Hegel is aliënatie in deze redenering het negatieve effect van een dominante maatschappelijke invloed 

 Omgeving heeft effect op iemands identiteit waardoor die vervreemd is van zichzelf 

 Als er al een motief voor is, dan een kwaadaardig, met name onderdrukking 

Sociaal-diagnostisch van aard 

 = Vervreemding, als negatief proces ingaand tegen een veronderstelde authenticiteit  

Idee mede bekend dankzij Rousseau 

 Mens bezit een oorspronkelijke, natuurlijke, goede kern (= essentialisme) 

 De verstedelijkte cultuur heeft hem daarvan vervreemd 

Bij deze essentialistische visie kunnen een aantal opmerkingen geformuleerd worden 

 Vervreemding bevat altijd een morele connotatie 

 Er bestaat een betere en slechtere versie van mezelf 

 De betere versie is de authentieke 

 Een daarbij onvermijdelijke vraag is deze naar een objectieve grond om het onderscheid te kunnen maken tussen vervreemd 

en authentiek, en tussen slechter en beter 

 De vraag naar een objectieve grond is des te belangrijker omdat aliënatie niet altijd bewust ervaren wordt 

 Persoon die slachtoffer van vervreemding is, zal dit niet altijd ervaren, het is de ander die hem daarop zal wijzen 

 In het geval iemand vervreemd is zonder hij het beseft, wordt de diagnose door iemand anders gemaakt 

 Wiens moreel oordeel op een objectieve grond zou berusten 

 Dezelfde instantie zal aansturen op verandering in de juiste richting 

Identiteit: hoe we ons verhouden tot anderen, het is een product van opvoeding en sociaal culturele omgeving waarin men opgroeit 

Des aliénés: 19de eeuwse benaming voor geesteszieken 

 Onderliggende reden is nog te herkennen in psychodiagnostiek en behandeling 

 Een individu ontwikkelt een mentale stoornis als gevolg van, bijvoorbeeld, foute leerprocessen tijdens opvoeding 

 Psychotherapie moet hem helpen afstand te nemen van een false beliefs en tot een juistere/betere versie van zichzelf komen 

 Diagnosticus/therapeut beslist als meesterfiguur wat de juiste beliefs zijn, wat (ab)normaal is 

 Heeft autoriteit 

Opvallend 
Aan de basis van deze redeneringen ligt een ontologische aanname: mens bezit een oorspronkelijke identiteit (= essentialisme) 
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Daartegenover staat een andere, even extreme ontologische aanname: baby is een onbeschreven blad papier, identiteit wordt volledig 

ingevuld door de omgeving 

= nature nurture debat 

Afhankelijk van de ontologische visie krijg je andere vragen en bijgevolg andere oplossingen 

Hedendaagse wetenschappelijke visie 
 Er bestaat geen oorspronkelijke psychologische identiteit die ligt te wachten op ontplooiing 

 Argumentatie: adoptiekinderen 

 Iets gedragsmatig kan wel genetisch bepaald worden en dit kan meegenomen worden in ontwikkelen 

psychologische identiteit die door de omgeving geconstrueerd wordt 

 Als organisme wordt een baby geboren met een aantal disposities 

 Evolutionair-biologisch 

 Komen slechts tot ontwikkeling op grond van interactie tussen organisme en omgeving 

 Sommige disposities treden zeer sterk naar voren, met nauwelijks beïnvloeding door of interactie met omgeving 

 Het overgrote merendeel berust uitdrukkelijk op interactie met omgeving 

Voorbeeld: erfelijke determinatie voor neurologische aandoeningen versus psychiatrische stoornissen 

 Voor neurologische aandoeningen wordt steeds duidelijker dat er een specifieke genetische determinatie bestaat 

 Voor psychologische en psychiatrische is het net omgekeerd 

 Eventuele genetische determinatie is ongedifferentieerd 

 Genetische factor is eerder algemeen, genetische bepaaldheid is vaag 

De mens beschikt als soort en als individu over bepaalde mogelijkheden, die als dan niet gerealiseerd kunnen worden 

 Bij realisatie: omgeving oefent altijd invloed uit, zelfs daar waar determinatie verregaand is 

Ook in deze visie is er plaats voor het aliënatiebegrip, maar dan met een sterk gewijzigde invulling 

 Gaat terug op Aristoteles die ervan uitging dat elk levend wezen als ingebakken doel een zo optimaal mogelijke zelfrealisatie 

wil bereiken van de mogelijkheden die het in zich draagt 

 Het gaat om het worden van een optimale versie van zichzelf 

 Het organisme moet kiezen voor het juiste midden, noodzaak om te kiezen voor inperking en matiging 

 In het geval de zelfrealisatie belemmerd wordt, zal een organisme een mindere versie van zichzelf worden 

 Sinds Darwin: wetenschap verwerpt het idee van een ingebakken doel, alles berust op toeval 

 Vooropstellen van doel gaat samen met idee dat iemand dit ingebakken heeft en dan komt men bij het religieuze, 

transcendente 

Opmerking: wanneer iemand een optimale zelfrealisatie als doel stelt, is dat op zich al een effect van cultuur die een dergelijk ideaal 

voorhoudt, wat op zich ook een vorm van vervreemding inhoudt 

Opvallend 
In de redeneringen over aliënatie wordt een dubbele verhouding zichtbaar 

 Verhouding van iemand tot zichzelf 

 Verhouding van iemand tot een buitenwereld die invloed uitoefent op wie die persoon (niet) geworden is 

Eerste verhouding wijst op een interne verdeeldheid met een daarop gebaseerde mogelijkheid tot zelfreflectie 

 Mocht interne verdeeldheid er niet zijn dan kan psychologie niet bestaan 

 Het is een georganiseerd collectief systeem om na te denken over onszelf 

De tweede verhouding opent de vraag naar autonomie versus determinatie bij de uitbouw van identiteit 
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Opvallend 
In de filosofische-ontologische discussie gaat het over de mens, eventueel over een specifieke groep mensen, nauwelijks over het 

individu 

 Aandacht voor individu als individu ontstaat in de moderniteit en heeft ondertussen een hoogtepunt bereikt 

 Vandaar ook hedendaagse aandacht voor vervreemding bij 1 bepaald individu en de afwezigheid van aandacht voor de 

effecten op groepsniveau 

Vraag: heeft huidige onbehagen en vervreemding niet vooral te maken met individualisering en het losgezongen zijn van de groep 

waar mensen normaal gezien toe behoren 

Individualisering is niet meer gezond 

 Opnieuw meer nood aan de ander 

 Twee basis gerichtheden voor splitsing en versmelting 

 In ideale situatie is hier evenwicht tussen, als 1 van de 2 dominante is, krijg je automatisch effecten 

 Maatschappij stuurt individualisering aan 

Opvallend 
Hedendaags antwoord op vervreemding kan niet langer een pleidooi voor een terugkeer naar een oorspronkelijk identiteit zijn, maar 

moet elders gezocht worden 

 Hegel: pleit voor een verzoening tussen individu en maatschappij 

 Een nieuwe invulling begrip vervreemding is noodzakelijk 

Psychologie-psychoanalyse: identiteit: identificatie versus individuatie 

Identiteitsconstructie: processen 
Identiteit wordt geconstrueerd binnen uitwisseling met de persoon en de buitenwereld 

Oudste en belangrijkste uitwisseling grijpt plaats binnen oudste en belangrijkste verhouding: moeder en baby 

 Blik als centraal gegeven: zien en graag gezien worden 

 = basis voor het latere verlangen en verlangd willen worden 

Deze uitwisseling is niet alleen de basis, maar ook de basisvoorwaarde voor identiteitsontwikkeling 

 Tegenwoordig: veilige hechting 

Vertrekpunt: fundamentele hulpeloosheid 

 Uitwisseling met ander in combinatie met wederzijdse (h)erkenning 

 Huilen baby 

• Reactie: er komt iemand die 3 dingen doet 

 Vertellen wat er scheelt 

 Bijhorende emotie spiegelen 

 Verzorgingshandeling 

• Gevolg: miraculeuze oplossing voor probleem 

 Er is sprake van monitoring, spiegeling 

Conditionering met als gevolg basisovertuiging: als er iets verkeerd loopt, komt iemand anders dat oplossen 

 Veilige hechting creëert sociaal vertrouwen en zelfvertrouwen 

 Vertrek constructie identiteit 

 Er komen over de tijd steeds ruimere spiegelingen, niet meer puur over gevoelsleven 
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Binnen voortdurend herhaalde interacties gebeurt constructie identiteit 

 Oorsprong: mythisch moment 

• Kan nooit specifiek beantwoord worden 

 Spiegelstadium: vroegste periode waarin het eerste ik-besef ontstaat zoals aangereikt en voorgehouden door de ander 

• Spiegeling van lichaamservaringen 

• Hoe kind daar (niet) mee omgaat 

• Ruimer: wie hij ‘is’, wie hij moet worden 

 Nemen we over en zal deel uitmaken van constructie van identiteit 

• Hechting 

• Ontstaan vertrouwen in ander en in zichzelf 

Opmerking: constructie van identiteit vertrekt bij het leren kennen en beheersen wat men voelt 

 Identiteitsontwikkeling en affectregulering gaan hand in hand 

• Affect is een onderliggend somatisch proces 

• Affect kan voorkomen zonder dat er een emotie is omdat men moet leren wat er lichamelijk ervaren te vernoemen 

• Aangereikt door spiegeling 

Basisproces bij identiteitsvorming: identificatie 

 Samenvallen met, het overnemen van wat overgenomen wordt 

 Determinerend proces 

Ontwikkeling van het ik betekent dat het kind deel gaat uitmaken van een bepaalde groep, op grond van identificatie met wat leden 

van de groep voortdurend voorhouden 

 Grondlaag: familiale identiteit: het binnen gevoerd worden in de primaire groep 

• Identiteit wordt overgenomen door spiegelingen en identificatie 

 Motief voor identiteitsvorming: erbij willen horen en daarom zoveel mogelijk samenvallen met het ideaalbeeld voorgehouden 

door groep 

 Voorwaarde constructie: wederzijdse erkenning 

 Na primaire groep, uitbreiding naar andere 

Gevolg 

 Identiteit = geslaagd en meerduidig 

 Identiteit is altijd maatschappelijk bepaald 

Identiteitsconstructie heeft tot gevolg dat men zich identificeert met wat voorgehouden wordt 

Individuatie: effect van tweede basisproces 

Zelfs een baby kiest met welke beelden hij zich identificeert en met welke niet 

Opmerking: keuze om een beeld al dan niet over te nemen, heeft nauwelijks te maken met wat voorgehouden wordt, maar met de 

relatie waarbinnen een beeld voorgehouden wordt 

 Opnemen: teken van liefde 

 Afwijzen: teken van haat 

Individuatie: eigen autonomie naar voren schuiven, actieve positie willen innemen 

 Gerichtheid op autonomie is al zeer vroeg duidelijk: eerste uitwisseling van voedsel 

 Opmerking: in tegenstelling tot identificatie, hier een keuzemogelijkheid en dus stuk vrijheid 

 Maar: bij kind blijft keuze beperkt tot wat voorgehouden wordt 
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Combinatie van identificatie en individuatie is bepalend voor de constructie van identiteit, boven op een biologische ondergrond 

 Een gedeelte is particulier, gebaseerd op keuzes die men al als kind gaat maken 

 Overgrote deel wordt gedeeld met anderen, en is sociaal-maatschappelijk bepaald 

Identiteit is het steeds voorlopige resultaat van interacties, eerst tussen een pasgeboren baby en diens ouders, en vervolgens tussen 

een al geconstrueerd stuk identiteit en de sociaal-culturele omgeving 

 Geen oorspronkelijke identiteit, ze is een constructie 

 Impostor syndroom: ze wordt van buitenaf opgelegd dus het is sowieso vervreemding 

Identiteitsconstructie: inhoud 
Identiteit is niet iets vaststaand dat niet veranderbaar is 

 Als men vraag stelt wie ben ik, zit men vaak al in crisis dus in een periode van verandering qua identiteit 

Identiteit is niet alleen het resultaat van een verhouding tot de ander maar bestaat op zich ook uit een verzameling van belangrijke 

verhoudingen die gewoontepatronen uittekenen waarin mijn ik verschijnt 

 Invloed van specifieke maatschappij en cultuur waarin iemand opgroeit, komt in deze verhoudingen ten volle tot uiting 

Basisverhoudingen 

 Genderidentiteit: ik in verhouding tot andere gender 

 Generationele identiteit: ik in verhouding tot autoriteit 

 Sociale identiteit: ik in verhouding tot ander als (on)gelijke 

 Zelfbeeld: ik in verhouding tot mezelf en mijn lichaam 

Valt makkelijk te plaatsen in ontwikkelingspsychologische constructieproces, waardoor men zowel deel uitmaakt van een groep als 

daarbinnen toch uniek wil zijn 

 Collectief sociale vs individuele 

Opmerking: bepaalde stukken binnen identiteit liggen gekoppeld aan een bepaalde figuur 

 Men kan iemand zien veranderen wanneer die bepaalde figuur binnenkomt 

Opmerking 

 Verhoudingen worden moreel-normatief ingevuld, identiteit is nooit een neutrale constructie 

• Identiteitsvorming is normatief en altijd disciplinerend 

 Verhoudingen betreffen existentiële thema’s 

 Zijn maatschappelijk ingebed en gestuurd op grond van vertoog en praktijken 

 Maatschappelijke bepaling van identiteit wordt symbolisch bekrachtigd 

 Het existentiële aspect binnen verhoudingen maakt dat er nooit een volledig regeling komt, noch een volledig identiteit, 

vandaar het belang van het transcendente 

• In crisis gaat men vaak raadplegen bij het transcendente 

 Verhoudingen komen tot stand boven op een primaire verhouding 

• Hechting met eerste anderen, waar eerste identiteitslaag vorm krijgt, samen met zelfvertrouwen en sociaal 

vertrouwen 

Naast de basisverhoudingen zijn er nog andere 

Vandaag de dag is ervaring van identiteit vooral bepaald door professionele verhoudingen 

 Wordt maatschappelijk gezien als belangrijkste beschouwd 

Opmerking: de sociale omgeving met de daarin aanwezige verhoudingen bepalen het identiteitsgevoel 
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Identiteitsconstructie: pathologie 
Identiteit-als-verhouding ontstaat binnen hechting met eerste anderen, die veilig of onveilig kan zijn 

Een veilige haven creëert zelfvertrouwen en sociaal vertrouwen 

 Congruente spiegelingen verlenen het kind een bewuste toegang tot eigen gevoelservaringen en leren het hoe daarmee om 

te gaan 

Als de oorspronkelijke hechting onveilig is, eventueel traumatiserend, dan heeft het zware gevolgen op identiteitsontwikkeling en 

affectregulering 

 Niet uitsluitend stoornis van individu 

 Identiteitsconstructie gebeurt ook binnen ruimere sociale context, dus pathologie is altijd sociaal bepaald 

Als de maatschappelijke omgeving onveilig is, eventueel traumatisering, heeft dan zware gevolgen op identiteitsontwikkeling en 

affectregulering 

Opmerking 

 Pathologische identiteitsontwikkeling verschijnt binnen de vier verhoudingen 

• In de daarin gehanteerde normen en bijbehorende affecten 

 Pathologie heeft vaak te maken met geremd of ontremd zijn op vlak van affectregulering 

 Individuele pathologie en sociale pathologie zijn altijd gemengd 

• Vermenging van individuele en sociale blijkt duidelijkst uit historische vergelijkingen 

Voorbeeld: identiteitsontwikkeling tijdens Victoriaanse tijdperk 

 Fnuikend voor genderverhoudingen en al helemaal voor de vrouw 

 Gevolg: veralgemeende psychoneurosen gebaseerd op onderdrukte seksualiteit 

 Dus: victoriaanse hysterie is niet alleen een probleem bij bepaalde individuen, ook een probleem waar een dergelijke 

maatschappij vrouwen als groep mee opzadelde 

Identiteit, structureel-psychoanalytisch 
Gebaseerd op Lacan, aangevuld met attachment theorie 

Verhouding infans – ouders uitgebreid naar verhouding subject – ander, waardoor zowel de maatschappelijke als symbolische impact 

op identiteitsconstructie veel duidelijker wordt 

 Subject: individu is onderworpen aan iets buiten hem dat groter is dan hem 

 Ander: verzameling concrete anderen, maar ook sociaal-culturele en vertoog 

 Er ontbreekt iets bij het subject en dit moet ingevuld worden door de ander 

 A = aandrang vanuit organisme op grond waarvan de ander moet tussenkomen 

Freuds identificatie wordt herbenoemd als aliënatie en uitgebreid met separatie 

Structureel-ontologisch: motief is hulpeloosheid tegenover eigen aandriften en het reële, waarvoor antwoord van de ander moet 

komen 

 Antwoord is nooit volledig, vandaar dat subjectwording nooit een eindpunt kent 

Menswording gaat van start met de mythische eerste aliënatie/identificatie van het spiegelstadium, meestal ook de eerste erkenning 

 Ontstaan van het lichaamsbeeld, boven op het lichaam als organisme, op basis van het krijgen van een primaire erkenning 

Het subject-in-wording neemt de door A aangereikte betekenaars over en identificeert zich ermee 

 Identiteit is steeds symbolisch bepaald 
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Structureel: ontstaan van oorspronkelijke verdeeldheid 

 Eerste versie: het ik tegenover het lichaam als organisme 

 Vanaf dat moment: blijvende kloof tussen ik en reëel organisme 

 = eerste aliënatie 

De identificatie/aliënatie grijpt plaats met door de ander aangereikte betekenaars 

 Ruimer: door ander aangeboden narratief 

Aandrift insisteert, dus verder appel op de ander is nodig, verdere antwoorden vertoog volgen, waardoor het aliënatieproces blijft 

aanhouden 

 Er is verdeeldheid, we vallen niet meer samen met ons lichaam, er is een splitsing met de geest als we onze eerste identiteit 

verwerven 

 Verdere aliënatie binnen het symbolische 

De ander = sociaal-culturele vertoog 

 Identiteitsconstructie/subjectwording gebeurt op grond van het vertoog 

 De ander is geen definitief en monolithisch geheel, maar bevat zelf ook interne contradicties en is aan verschuiving 

onderhevig, vandaar: gedeelde ander 

Proces stopt nooit, is een vliegwielbeweging rond aandriften en het reële, waarlangs subject steeds meer identiteitslagen verwerft op 

grond van het vertoog van de ander, terzelfdertijd ontstaat ook affectregulering 

Gevolg: verdeeldheid niet alleen meer tussen aandrift lichaam en ik, maar ook binnen het symbolische, binnen de verschillende 

identificaties 

 Subject is altijd een verdeeld subject 

Opmerking: accent op taal, ruimer, op het symbolische als bouwsteen voor identiteit 

Aliënatie: nadruk op plaats waarvan identiteit komt, die komt van de ander die een symbool/narratief voorhoudt 

Identificatie: ons vereenzelvigen met wat ons aangereikt wordt 

Motor voor vliegwielbeweging? 
Eerst: driftaandrang en hulpeloosheid 

Daarbovenop: verlangen naar erkenning 

Dus: aandriften en liefde 

Uitleg: onvoorwaardelijke liefde van de vroege babyperiode verschuift naar voorwaardelijke liefde 

Concreet: het kind moet zich identificeren met het verlangen van de ander, opdat die ander het verlangen van het kind zou invullen 

 Men moet verwachtingen van ander invullen en dit zal bepalen of men meer of minder liefde ontvangt 

 Proberen te beantwoorden aan wat van ons verwacht wordt 

Lacan: het verlangen van de mans is het verlangen van/naar de ander 

 Ontologisch is de mens een verlangend wezen 

Hier ontstaan van primaire angst: separatieangst 

 Angst dat de ander ons in de steek laat 

 Volgzaamheid en erbij willen horen 

 We zijn afhankelijk van de ander 
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Belangrijke aanvulling op Lacan vanuit attachmenttheorie 

 Wat de ander een kind voorhoudt, kan in meerdere of mindere mate aansluiten bij wat kind affectief ervaart in lichaam 

 Indien overeenkomst klopt, is dit congruent 

Nieuwe invulling aliënatiebegrip: in welke mate sluiten de door de ander voorgehouden beelden aan bij wat het lichaam ervaart 

 Als niet het geval: vervreemding 

Separatie 
Als identiteitsconstructie enkel op identificatie zou berusten, dan totale determinatie 

 Separatieproces gaat daar tegenin en verleent de mens een stuk autonomie 

 Tweede basisangst: intrusieangst 

• Voor de ander die te dichtbij komt 

• Opvallend: net tegenovergestelde van separatieangst 

Separatie opent mogelijkheid tot afstandsname van het determinerende effect van spiegeling op grond van 

 Het zelf maken van keuzes tussen wat aangeboden wordt door de ander 

 Het actief op zoek gaan naar andere invullingen 

Afstandsname en zelf kunnen kiezen wordt mogelijk door de onvolledigheid/dubbelzinnigheid in wat de ander aanbiedt en door de 

eigen verdeeldheid, waarlangs zelfreflectie mogelijk is 

 Is nooit volledig te beantwoorden 

• Antwoord moet van ander komen, narratief is nooit volledig 

 Verlangen naar ander is niet eenduidig, zodat het kind er nooit volledig mee kan samenvallen 

 Bovendien zijn er meerder anderen en bovendien ook de ander 

 Kiezen wordt mogelijk door zelfreflectie, op basis van verdeeldheid 

Daardoor ontstaat er een keuzemogelijkheid tussen verschillende voorgehouden inhouden waarmee iemand zich kan identificeren en 

de mogelijkheid om zelf actief op zoek te gaan naar nieuwe inhouden, geen enkele invulling is volledig of definitief 

 Ontwikkeling van een eigen verlangen dat voortdurend verschuift en van een eigen identiteit die nooit af is 

Aliënatie/separatie – subjectwording wordt ontologisch gekenmerkt door 
Een structureel bepaalde verdeeldheid 

Een ontoereikendheid tussen wat ik denk te zijn en wat ik denk te moeten zijn in functie van het verlangen van de ander 

Beiden tonen zich in de verhoudingen tegenover onszelf en tegenover anderen 

 Twee tegenovergestelde processen binnen onszelf 

 = verklaring onbehagen 

Wanner de verdeeldheid de vorm van een innerlijk conflict aanneemt, is een gebruikelijke defensieve reactie het naar buiten 

projecteren van het slechte eigen stuk op de andere en daar te bestrijden 

 Daardoor positiever zelfbeeld 

Voordelen projectie 

 Eigen verdeeldheid wordt minder ervaren, zeker wanneer de projectie collectief gebeurt 

 Zelfbeeld wordt positiever, want eigen negatieve kenmerken worden bij de ander gelegd en daar bestreden 

Dergelijke projectie van negatieve inhouden op een andere groep draagt bij tot een uitsluitingsmaatschappij en is vermoedelijk een 

belangrijk argument bij groepsvorming 
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Identiteit is verdeeld en onvolledig, is een product van verhoudingen tot anderen/de ander 

 Deze redenering corrigeert de illusie van psychologie die het individu voorstelt als een atomaire eenheid 

 Psychologie gaat uit van het individu in de kern waarbij sociale context wordt vergeten 

Psychologie op zich wordt slechts mogelijk op grond van verdeeldheid en is er in die zin een illustratie van 

 Psychologie is de mens die nadenkt over zichzelf, die zichzelf tot studieobject neemt, met als gevolg een eindeloos herhaalde 

poging om bij zichzelf te geraken 

 Intrapsychische processen kunnen nooit losgezien worden van interpersoonlijke processen en ruimer van het 

maatschappelijk vertoog, zelfs wanneer iemand alleen is 

 Interpsychisch en dus sociaal wordt overal zichtbar 

• Affectiviteit is interaffectiviteit 

• Lichamelijkheid is interlichamelijkheid 

• Genderidentiteit is interidentiteit 

Besluit identiteit 
 Identiteit is een narratieve constructie van verhoudingen, op basis van wat anderen/de ander ons voorhouden 

• Onze originaliteit ligt in de unieke combinatie van al bestaande invullingen 

• = origineel plagiaat 

 Constructie gaat van start binnen de primaire ouder-kind verhouding en wordt gebouwd boven op een biologisch organisme 

dat mogelijkheden en grenzen bepaald 

 Het motief voor constructie is hulpeloosheid en het willen beantwoorden aan het verlangen van de ander opdat die mijn 

verlangen zou beantwoorden 

• Gevolg: identiteit is nooit af 

 Identiteit verandert in functie van maatschappelijk evoluerende spiegelbeelden 

• Als collectief bepaalde constructie is identiteit allesbehalve constant 

 Identiteit is altijd verdeeld omdat zij als constructie ontstaat in een verhouding van mij ten opzichte van mijn lichaam/mijzelf 

en ten opzichte van de anderen/de ander 

 Identiteit is geen individuele aangelegenheid, maar altijd gerelateerd aan de ander 

• Psychologie als individu-model is een misvatting 

 Identiteit is grotendeels gedetermineerd, maar bevat een stukje autonomie 

• We kunnen keuzen tussen wat aangeboden wordt, eventueel zelfs actief op zoek gaan naar nieuwe invullingen 

• Het type maatschappij bepaalt op de keuzemogelijkheid groter of kleiner is 

 Ontologisch: mens is structureel zowel een verdeeld als verlangend wezen, waarbij het krijgen van erkenning belangrijker is 

dan het krijgen van goederen 

 Oorsprongsvraag blijft onopgelost 

Besluit deel II 
 Identiteit is een constructie bovenop lichamelijke mogelijkheden 

 Evolutionair-biologisch beschouwd kunnen die mogelijkheden de mens zowel een moreel-goede als moreel-slechte richting 

uitsturen, waarbij het moreel-goede overweegt 

 Een collectieve overtuiging dat de mens slecht is, is het gevolg van dominante, maatschappelijk voorgehouden negatieve 

beelden waarmee mensen hun identiteit construeren 

 Tot vandaag overheerst dit negatief zelfbeeld 

 De constructie van identiteit, als verwerkelijking van voorgehouden beelden, werkt bevestigend door de uitgangsovertuiging 

 Verandering wordt pas mogelijk wanneer de uitgangsovertuiging verandert 

 Criteria om het onderscheid te maken tussen een normale en gestoorde identiteit sluiten aan bij de maatschappelijk 

voorgehouden beelden en dragen aldus bij tot het zelf bestendigende effect van deze beelden 
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 Intrinsieke criteria voor normaal of gestoord liggen niet in de afwijking van het maatschappelijk voorgehouden beeld en een 

verondersteld authentieke identiteit, maar kunnen wel gevonden worde in de effecten van de identiteitsconstructie op het 

lichaam en op sociale verhoudingen 

 Identificatie en individuatie waarlangs identiteitsconstructie gebeurt, liggen vermoedelijk evolutionair vast en streven een 

tegenovergesteld doel na: erbij willen horen en autonoom willen zijn 

 Elke identiteit blijft onvolledig omdat geen enkel individu volledig kan samenvallen met de voorgehouden beelden, die 

bovendien in de tijd nog kunnen veranderen ook 

 Elke identiteit levert een ervaring van verdeeldheid op, vooreerst tussen ik en lichaam, vervolgens tussen de verschillende 

identiteitsverhoudingen 

 Dergelijke verdeeldheid opent de mogelijkheid tot zelfreflectie, maar kan ook een intern conflict opleveren 

 De processen op grond waarvan identiteit geconstrueerd wordt, veroorzaken onvermijdelijk een onbehagen, deels omdat ze 

een interne tegenstelling bevatten, deels omdat ze identiteit opzadelen met onvolledigheid en verdeeldheid, terzelfdertijd 

bieden ze een stuk keuzevrijheid aan  

 In combinatie met zelfreflectie biedt het individuatieproces een mogelijkheid om te ontsnappen aan een totale determinatie 

door de ander, en zelf keuzes te maken bij de constructie van de eigen identiteit 

 Zelfreflectie is daarbij een voorwaarde; waarbij het onbehagen als motor dient, zowel het onbehagen gevoeld door het 

lichaam als het onbehagen ervaren door het ik 
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Deel III: Het onbehagen in onze maatschappij 

Inleiding 
Uitgangsvraag: welke effecten heeft huidige maatschappij op het individu en op de verhoudingen tussen mensen? 

Huidige maatschappij: product van het huidige vertoog dat de maatschappelijke werkelijkheid vormgeeft 

Maatschappij: uitwisselingen tussen mensen, vooreerst erkenning en voedsel, vervolgens uitgebreid met goederen en diensten 

 Van oikonomie naar economie 

Identiteit: grotendeels bepaald in en door uitwisselingen, waarbij een aantal wezenskenmerken versterkt of verzwakt worden op grond 

van maatschappelijke invloeden 

Opmerking: andere vormen van uitwisseling bepalen andere verhoudingen en andere identiteiten 

 Andere normen en waarden 

 Verschillende maatschappijen bepalen andere vormen van identiteit 

Feodaal tijdperk: vanzelfsprekende ongelijkheid tussen landwerkers, adel en clerus, tussen mannen en vrouwen 

 Bestaanseconomie 

 Blijft stabiel functioneren als de omstandigheden stabiel blijven 

Tegenwoordig: andere invullingen van identiteit en wat men kan bereiken 

Trente glorieuses 1945-1975 
Verzorgingsmaatschappij in combinatie met vrijemarkteconomie 

Glorieuses dankzij combinatie tussen 

 Vrijemarkteconomie met een verschuiving van landbouw naar industrie en dienstensector 

 Sociale mobiliteit: meer mogelijkheid om uit SES waar men geboren is te stappen 

 Structurele veranderingen ingevoerd door overheden in mogelijkheid tot volgen onderwijs 

 Solidariteitsmechanismen: zorgt voor volksverheffing 

 Cultuur wordt tot bij mensen gebracht die hier anders geen toegang tot hebben 

 Institutionalisering en solidariteit 

 Gemeenschappelijk probleem, gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijke vijand 

Effecten: materiële vooruitgang, grotere autonomie, dalende ongelijkheid 

Neoliberalisme vanaf 1980 
Combinatie tussen verzorgingsstaat en neoliberalisme 

 Resultaat: afbouw van overheidsvoorzieningen 

 Verdwijning solidariteit 

 Maakt deel uit van cyclus vrijemarkteconomie 

Eindfase van vrijemarktcyclus 

 Negatieve effecten die vandaag scherp naar voren treden 

 Deel van de effecten maken deel uit van de cyclus, andere zijn nieuw 

 Te weinig procesmatig denken: niet of vrije markt of verzorgingsstaat 

 Onderdeel van een ruimere cyclus  

 Processen zorgen voor bepaalde evolutie 

 Geschiedenis herhaalt zich in varianten, huidige herhaling bevat altijd nieuwe elementen 
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Bekend uit cyclus Van Bavel 

 Vrijemarkt niet langer vrij 

 Stijgende concentratie van macht en rijkdom 

 Stijgende sociale ongelijkheid met negatieve effecten op psychosociale gezondheid 

 Effecten op identiteit en op wezenlijke kenmerken van de mens die hierdoor bevorderd/verzwakt worden 

 Effecten op de verhoudingen tussen mensen, op autoriteit/macht 

 Opvallend: in tijden van voorspoed en eudaimonia is er minder nood aan het transcendente en omgekeerd 

Nieuw 

 Vrijemarkteconomie is mondiaal samen met digitalisering 

 Bewustwording van inherente eindigheid van vorm economie, omwille van de onmogelijk vol te houden noodzaak aan groei 

en effecten daarvan op natuur 

 Klimaatverandering, ook mondiaal 

 Corona pandemie, ook mondiaal 

Huidige vrijemarkteconomie staat bekend als hyperkapitalistisch en neoliberaal 

Zichtbare effecten: hyperconsumptie, enorme schade aan milieu, toenemende ongelijkheid, verlies autonomie 

Minder zichtbaar: andere identiteit, andere verhoudingen, andere normen en waarden 

 Maatschappelijke veranderingen staan niet los van de mensen 

 Construeert een bepaalde identiteit 

 Huidige identiteit onttrekt zich aan sociale verhoudingen 

 Steeds minder mensen hebben interesse voor het algemeen belang 

Hedendaags vertoog: neoliberalisme of vrijemarktvertoog 

Achtergrond 
Tot 1960: alle accent op groep, op verplichte conformiteit, uniformiteit, solidariteit, ingebed in een religieus-humanistisch vertoog 

 Opmerking valt te koppelen aan een wezenlijke gerichtheid op identificatie en erbij willen horen 

 Nadeel: nauwelijks keuzevrijheid, autonomie 

Breukvlak via grassroot bewegingen: opeisen van autonomie voor individu, collectieve invraagstelling van autoriteit binnen velden 

die als belangrijk werden beschouwd 

 Orgelpunt van een proces dat van start ging met de verlichting 

 Opmerking: valt te koppelen aan andere wezenlijke gerichtheid, op separatie en autonoom willen zijn 

Einde van de grote verhalen, einde van de geschiedenis? 

 Mens als groep zit in proces van vooruitgang en op bepaald punt heeft men ultieme punt vooruitgang bereikt en dan stopt 

het leven en leeft men in het paradijs 

 Nee: opkomst nieuw groot verhaal, nieuw vertoog presenteert zich als een correcte weergave van de realiteit 

 Mens als homo economicus 

 Men zag niet dat grote verhalen die verdwijnen vervangen worden door een nieuw economisch ideologisch verhaal 

Neoliberalisme is oorspronkelijk een economische ideologie 

 Klassiek liberalisme: overheid mag zich niet moeien met levensbeschouwelijke opvatting van burgers, impact van overheid 

moet zich beperken tot publieke leven 

 Neoliberalisme: overheid mag zich niet moeien met zakenleven, zoveel mogelijk overheid afbouwen 

 Bij uitstek Angelsaksisch model 
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Centrale ideeën 

 Een vrijemarkt reguleert zichzelf 

 Er mag hoogstens een flinterdun laagje overheid staan tussen burger en markt 

 Idee van onzichtbare hand 

 Concurrentie en marktwerking zouden een toestand van harmonie en welvaart voor iedereen bewerkstelligen 

 Zoveel mogelijk accent op private belangen, zoveel mogelijk afschaffen van overheid, zoveel mogelijk afschaffen van 

maatschappelijk middenveld 

 Gevolg: overheid wordt een verzekeringsmaatschappij voor de private belangen 

 Meritocratie als basisprincipe 

 Individualisering en reductie van identiteit tot professionele identiteit 

Het dominante vertoog toont zich in uitbreiding naar de volledige maatschappij en, bij uitbreiding, naar identiteit 

 Uitbreiding van een oorspronkelijk economisch model naar niet-economische sectoren 

Neoliberaal mens- en wereldbeeld 

 Mensen zijn competitieve wezen die vooral uit zijn op eigen profijt 

 Op maatschappelijk vlak is dat in voordeel van iedereen 

 Daardoor betere en goedkopere producten in combinatie met efficiëntere dienstverlening binnen een ééngemaakt, vrije 

markt zonder inmenging van overheid 

 Ethisch correct want het slagen of mislukken van een individu in competitie hangt volledig af van diens eigen succes 

of falen 

 Belang voor onderwijs want wereld is een razendsnel evoluerende kenniseconomie die om hoogopgeleide mensen met 

flexibele competenties vraagt 

 Dwingende noodzaak aan functioneringsgesprekken en constante evaluaties 

 Alles geleid door de onzichtbare hand vanuit een centraal management 

Dit is ondertussen het dominante vertoog, dat zich voordoet als een correcte weergave van de werkelijkheid, terwijl de huidige 

maatschappelijke werkelijkheid net het product is van dat vertoog 

 Ethische verantwoording is dat het aansluit bij wezenskenmerken individu en het meritocratische 

Meritocratie als basisprincipe 
Meritocratie: billijke beloning in functie van geleverde inspanning 

 Wie het meest bijgedragen heeft, krijgt ook het meest 

 Goed idee 

 Sluit aan bij wezenskenmerken 

Eigenlijke meritocratie wordt pas mogelijk wanneer aan de basisvoorwaarden voldaan wordt 

 Iedereen moet op een gelijke manier starten 

 Eventuele ongelijkheden bij de start moeten weggewerkt worden anders kunnen een aantal mensen nooit realiseren wat ze 

hadden kunnen realiseren 

Minder makkelijk dan het lijkt 

 Onderwijsmeritocratie: elk kind moet mogelijkheid krijgen om te kunnen studeren en zich te ontwikkelen tot wat het zou 

kunnen zijn 

 Arbeidsmeritocratie: belang van startkapitaal 

 Om ideeën te realiseren is er tijd, ruimte geld… nodig 

 Anders nooit op dezelfde manier meritos realiseren 

 Wegwerken van ongelijkheden is een taak voor de overheid 
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Maar 

 Racisme: kinderen allochtone ouders krijgen niet dezelfde kansen als autochtonen 

 Kwaliteit onderwijs kan wel goed zijn, maar thuissituatie kan niet veranderd worden 

 Onderscheid beide meritocratieën: onderwijs meer in Europese vasteland en arbeid meer aandacht in Angelsaksische wereld 

Wanneer geen rekening wordt gehouden met de basisvoorwaarde, wordt een mislukking beschouwt als een mislukking van het 

individu dat niet voldoende inspanningen heeft geleverd 

Positieve kanten 
Sluit aan bij bepaalde wezenskenmerken zoals inequity aversion, rechtvaardigheid 

Neemt afstand van niet-billijke bevoordeling 

 Afstamming – sociale klasse 

 Gender en etniciteit 

 Rijkdom ouders 

Legt accent op verdienste van individu: eigen inspanningen, eigen mogelijkheden 

 Europese meritocratie = onderwijsmeritocratie 

 Sociale mobiliteit dankzij onderwijs op grond van beslissingen van overheid gedurende 1950 

 Amerikaanse meritocratie = economisch 

 Succes dankzij hard werken 

 Ondertussen zijn onderwijsmeritocratie en economische meritocratie versmolten, in de mate dat een intellectuele verdienste 

die geen economische meerwaarde biedt, nauwelijks waarde heeft 

 Bedoeling van onderwijs is dat iemand beroep kan uitoefenen dat zoveel mogelijk geld opbrengt 

Negatieve evolutie 
Toepassing meritocratisch denken op niet-economische sector 

Concrete vormgeving van meritocratie hangt af van de antwoorden op de volgende vragen en de effecten van die antwoorden 

 Wie of wat is het beste, hoe wordt dat vastgesteld? 

 Wat zijn de effecten van de wijze van vaststelling 

Antwoorden en effecten binnen economische veld 
Beste: wat de meeste winst oplevert, wat voor hogere productie en winstmaximalisatie zorgt 

Toegepast op personeelsbeleid: RANK en YANK 

 Human resources: mensen worden op zelfde niveau geplaatst als grondstoffen die zo optimaal mogelijk moeten worden 

gebruikt, productie moet zo hoog mogelijk zijn 

 Angst en competitie bij werknemers stimuleren 

 RANK: beoordelen van werknemers op schaal van 1 tot 5, vergelijken van arbeiders die gelijkaardige functie hebben in bedrijf 

 YANK: jaarlijks krijgt 20% zijn ontslag, waarbij hun negatieve beoordeling op de website wordt gezet  

Basisredenering: hebzucht en angst zullen mensen tot hogere productiviteit leiden 

Gevolgen: effecten voor individu en sociale verhoudingen 

 Collega’s werden concurrenten 

 Iedereen fraudeerde, van laag tot hoog 

 Niemand vertrouwde de ander nog, werksfeer volledig verziekt 

 Uiteindelijk bankroet 

Maar: wordt nog steeds door multinationals toegepast, hetzij in verschillende varianten 
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Antwoorden en effecten in maatschappij op zich, op grond van het dominant worden van neoliberale vertoog 
Non-profit moet zoveel mogelijk profit worden, diensten worden beschouwd als producten 

 Maar: in non-profit sector is het veel moeilijker om te bepalen wat een hogere productie inhoudt, hoe kwaliteit gedefinieerd 

wordt en wie dat aanlevert 

Antwoord bevat een merkwaardige omkering: het is de wijze van vaststellen die bepaalt wat kwaliteit en hogere productie is en wie 

die het meest aanlevert 

 Meten: wijze van vaststellen 

 Criteria bij het meten bepalen wat kwaliteit is 

 Wat niet gemeten kan worden telt niet mee 

 Relatieve karakter van dergelijke kwaliteit blijkt op het ogenblik dat de manier van meten en/of criteria veranderen 

 Gevolg: nieuwe kwaliteit 

Verregaande effecten van dergelijke kwaliteitsmetingen 

 Criteria gehanteerd bij het meten werken sturend 

 Meten is niet zomaar passief registreren, het is een actieve ingreep op de praktijk 

 Wijziging in criteria impliceert een wijziging in wat kwaliteit is 

 Werkt sturend op gedrag van betrokkenen en verandert sector waar ze werken 

 Professioneel gedrag wordt aangepast op basis van geldende criteria 

 Ontstaan van tunnelvisie: dit en alleen dit is kwaliteit 

 Wat buiten het meetsysteem valt, levert niets op, niet verstandig er tijd aan te verspillen 

 Steeds enger bepalen wat kwaliteit is 

 Verlies van professionele autonomie door veralgemeende protocollisering  

 Gevolg: bore-out; bepaalt wat, hoe en wanneer iemand iets doet 

 Verschuivingen van criteria: meritocratisch beoordelingssysteem functioneert na korte tijd niet langer als middel, maar 

wordt een doel 

 Mensen passen hun gedrag aan om een zo goed mogelijke beoordeling te krijgen 

 Voortdurende concurrentie met anderen 

 Gevolg: na korte tijd differentiëren meetsystemen niet langer en moeten ze aangepast worden 

 Aanpassing betekent dat de eisen hoger komen te liggen 

 Eindeloze concurrentie met collega’s maar ook met zichzelf 

 Gevolg: burn-out 

 Kwaliteit wordt hoofdzakelijk kwantitatief beoordeeld 

 Gevolg: toename in omvang en kwaliteitsdaling 

 Meten vraagt registratie- en controlesystemen, boven op het gewone werk, waardoor dat in het gedrang komt 

 Metingen geven een papieren beeld van de kwaliteit op het werk die niet noodzakelijk overeenkomt met wat er op de 

werkvloer gebeurt 

 Mensen in beleid gaan werkelijkheid verder aansturen op basis van digitaal beeld 

 Beeld gaat steeds verder afwijken van eigenlijke werkelijkheid 

 Geeft illusie dat alles perfect gaat terwijl er in werkelijkheid heel veel problemen kunnen zijn 

 Controlesystemen hebben verregaande effecten op machtsverhoudingen op de werkvloer 

 Na verloop van tijd: ontstaan van een kleinere bovenlaag die het meest middelen krijgt en daardoor ook het meest macht, 

waardoor ze criteria voor kwaliteit kunnen bepalen 

 Gevolg: immobiliteit, wie aan top zit, blijft daar zitten 

 In de eindfase wordt een meritocratisch systeem anti-meritocratisch 

 Ongelijkheid neemt toe, sociale mobiliteit valt stil 

 Groep die meer macht krijgt, gaan beslissingen nemen die zichzelf kunnen bevoordelen 
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Eindresultaat 

 Een nieuwe versie van een statische klassenmaatschappij, op grond van de combinatie geld en opleidingsniveau 

 Top bewaakt eigen privileges zorgvuldig, maar gaat ook gevoelig uitbreiden 

 Concreet leidt dit tot een zeer snelle toename van ongelijkheid tussen verschillende groepen 

Op maatschappelijk vlak heeft dit bedenkelijke gevolgen voor de verhoudingen tussen mensen 

 Middenklasse is aan het verdwijnen en er ontstaat een kleine topgroep boven op een groeiende onderklasse 

 Topgroep kijkt neer op de onderlaag, want in hun redenering is het de schuld van de onderlaag dat ze onderaan bengelen 

 Schuld: te weinig inzet en talent 

 Waar die topgroep eventueel hulp biedt, is dit onder vorm van welfare, liefdadigheid 

 In hun ogen verdient de onderklasse geen hulp 

Praktijken en taal, als verwerkelijkingsmechanismen van vertoog 
Neoliberaal taalgebruik is aanwezig in alle sectoren 

Praktijken 

 Arbeidsorganisatie: RANK en YANK 

 Opvoeding en onderwijs: moeten kinderen tot winners kneden en dit is een voortdurende competitieve vergelijking en strijd 

met anderen; gevolgen: 

 Oudercontacten worden evaluatie en functioneringsgesprekken vanaf de kleuterleeftijd 

 Testing op vaardigheden en talenten en op stoornissen 

 Voor jonge ouders zeer onrustwekkend 

 Spiegel voorgehouden aan ouders en aan het kind 

 Excelleren, normaal begaafd voldoet niet langer 

 Doel onderwijs: een zo goed mogelijke betaalde job 

 Gevolg: onderwijs als watervalsysteem 

 Alle ouders zijn op zoek naar de beste school 

 Paradox: algemeen niveau van jongeren is lager dan vroeger, ondanks voortdurende druk van toetsen en tests 

 Verklaring: bildungsideaal is verdwenen, opleidingen moeten een economisch doel dienen 

Gevolg: opleidingen die niet economisch inzetbaar zijn, worden niet langer gesubsidieerd, waardoor ze onbetaalbaar worden 

Het neoliberaal vertoog is dominant vanaf eind vorige eeuw, met resultaat 

 Neoliberale identiteit geconstrueerd op grond van de praktijken die een dergelijke identiteit voorhouden 

 Verhoudingen tussen mensen in toenemende mate gekenmerkt door ongelijkheid 

 Bijbehorende verandering op vlak van macht en controle 

Besluit: mateloosheid 
Aanvankelijke voordelen van het neoliberale vertoog en meritocratie zijn volop aan het stagneren, in de plaats daarvan ontstaan er 

negatieve effecten. Zijn deze nieuw? 

Ja 

 Structureel gezien maken ze deel uit van laatste periode in cyclus van Van Bavel 

 Historisch beschouwd liggen wortels van maatschappij verder in tijd 

 Vrijemarkt, individualisering, daling ongelijkheid, desecularisering… starten in 16de-17de eeuw 

Nee: nieuw is de schaal waarop dit gebeurt, in combinatie met eindigheid ervan 

Uitvergroting en versnelling 
Versnelling betrof vorige eeuw goederen en communicatie 
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Postmillenium: alles en onszelf, onze manier van denken, consumeren, werken, ontspannen 

Uitvergroting: zowel op systematisch als op concreet niveau 

 Concreet: big mac 

 Systemisch: er is geen elders meer 

 Talig: inflatie van superlatieven 

Beide gaan terug op een centraal kenmerk van vrijemarkt: mateloosheid 

 Onbegrensde toename van productie en ook afval 

Wordt positief geframed als groei: verplichting om groter te worden, als structuurfout van de huidige vrijemarkt 

 Gevolg: obesitas, concreet en metaforisch 

Eindigheid 

 Op vlak van grondstoffen 

 Op vlak van draagkracht mens 

 Op vlak van draagkracht van natuur 

Corona als wake-up call 

 Minder gevaarlijk dan bijvoorbeeld pest 

 Effecten van verhonderdvoudigt door versnelling en uitvergroting 

 Legt de systeemfouten bloot: ontbreken van buffers, afbouw zorgsystemen, winst primeert op hulp 

 Wetenschappers verwerven autoriteit 

 Spontane verbondenheid en solidariteit 

Kans is reëel dat er een systeemverandering komt, waarbij een goede leidraad een centraal Aristotelisch idee zou kunnen zijn: het 

zoeken naar het juiste midden 
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Deel IV: Over normaliteit en andere afwijkingen 

Plaats en functie van de psychologie: bescherming van maatschappelijke orde 
Bestendigen en bevestigen van maatschappelijke orde is noodzakelijk 

Huidige vertaling: wat is de normale mens, aansluitend bij universele vraag: ben ik normaal, hoor ik erbij? 

 Identiteitsvisie 

Onderliggend: intrinsieke en essentialistische of maatschappelijk bepaalde en dus arbitraire norm? 

 Intrinsiek/essentialistisch: de mens is zo 

 Maatschappelijk/arbitrair: identiteit hangt af van tijd en plaats, wat ook geldt voor afwijkingen 

Opmerking: vraag ‘wie ben ik?’ kan slechts gesteld worden eens individu als individu op voorgrond komt te staan 

 Grootste misvatting en illusie psychologie: dat individu eenheid is, onafhankelijk van zijn omgeving 

 Klinische evidentie: menselijke identiteit is verdeeld en functioneert in een quasi volledige afhankelijkheid met sociale en 

biologische omgeving 

De ideale normaliteit 
Normaliteit berust op een moreel oordeel binnen het spanningsveld individu – maatschappij/cultuur, waarbinnen identiteit 

geconstrueerd wordt op grond van voorgehouden beelden 

Implicaties voor onderscheid (ab)normaal 

 Berust op mate van overeenkomst tussen subject en maatschappelijke verwachte normaliteit 

 Mate van overeenkomst kan vanuit verschillende perspectieven beoordeeld worden 

 Grosso modo: historische evolutie van religieus-moreel naar verondersteld objectief ziek/gestoord 

 In alle gevallen afwijkend van normatief bepaalde ideaal 

Psychologie krijgt uitdrukkelijk een functie tot disciplinering en verinnerlijking van maatschappelijke normen 

 Belangrijke stap: transformatie van psychologie in gedragswetenschap 

 Duidelijkst in evolutie van klinische psychologie en psychotherapie 

 Functie van psychologie: ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk aansluiten bij de maatschappelijk bepaalde normaliteit 

MacIntrye: illusies van postmoderne tijdperk 

 Illusie van morele vrijheid: men gebruikt keuzemogelijkheden niet 

 Illusie dat autonomie van individu vandaag centraal zou staan 

 Stelling: er is een dwingende, morele norm 

 Measurable effectiveness 

 Dwingend: mensen worden voortdurend gemanipuleerd om eraan te beantwoorden 

 Moreel: individu wordt afgestraft als het niet aan norm beantwoord 

 Centraal in disciplinering 

 Manager 

 Psychotherapeut 

 Beiden op grond van eigen diagnostisch systeem 

 Dus: psychologie als bevestigend voor maatschappelijke orde 

 Andere positie is evenzeer denkbaar 

 Psychologie als kritische instantie tegenover dominante vertoog 
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Voorgeschiedenis 
Geschiedenis toont oorsprong van functie van psychiatrie/psychologie en van de ontkenning van moreel-narratieve 

Vertrekpunt wat later psychiatrie wordt: grote opsluiting (Frankrijk, 1656, Louis XIII) 

 Alle marginalen worden van straat gehaald en opgesloten in asiel, op grond van een interneringsmaatregel 

Maatregel kadert uitdrukkelijk in handhaving van openbare orde door een steeds meer geleide staat 

 Derde dispositief: religie, rechtssysteem en opsluiten marginalen die geen wet overtreden maar toch gevaar zijn voor orde 

Internering richt zich op mensen die normen niet volgen, die afwijken van wat als normaal wordt beschouwd 

 Bedoeling internering: disciplineren, mores leren, juiste moraal bijbrengen 

Waanzinnigen maken deel uit van groep marginalen, maar krijgen en apart statuut 

 Worden niet als ziek beschouwd, hebben robuuste gezondheid 

 Waanzin wordt begrepen als beest in mens dat terug overhand neemt, daarom zijn ze gevaarlijk 

 Vaak binnen asiel zelf nogmaals opgesloten 

 Geen sprake van behandeling 

Vanaf Verlichting komt daar verandering in, op grond van onderling gekoppelde redenen 

 Waanzin wordt gekoppeld aan rede en dan vooral aan het verlies van de rede 

 Waanzin krijgt voor het eerst statuut van ziekte 

Waarom iemand redeloos wordt, zal de zich pas ontwikkelende medische wetenschap verklaren 

 Oorzaak ligt bij passies: zorgt voor overprikkeling van zenuwstelsel 

 Overprikkeling maakt iemand ziek  zenuwziekte 

 Koppeling tussen foute morele keuzes en mentaal/neurologisch ziek worden 

Redenering berust op belangrijke stelling: hevige hartstochten en de daaruit voortvloeiende overprikkeling zijn het gevolg van een 

verkeerde levensstijl van patiënt, die verkeerde keuzes heeft gemaakt 

Op ogenblik dat waanzin begrepen wordt als ziekte, houdt dat ook een moreel oordeel in 

 Iemand wordt waanzinnig op grond van een keuze voor een verkeerde levensstijl 

 Visie keert terug in behandelingsmodel 

Medische behandeling van waanzin staat bekend als het morele behandelingsmodel, binnen speciaal daarvoor gecreëerde 

instellingen 

 Oorzaak ziekte: moreel dus behandeling moet zich richten op moreel zuiverende 

Behandeling werkt op lichaam en geest, met hetzelfde doel: iemand tot de juiste morele houding brengen 

 Lichamelijk-medisch: via allerlei technieken en speciale diëten moet het door passies verzwakte lichaam gezuiverd en 

aangesterkt worden 

 Moreel-pedagogisch: asiel biedt disciplinerende heropvoeding met chef de clinique als incarnatie van juiste, gezond 

makende moraal 

Volgende stap in geschiedenis komt er in 19de eeuw 

 Geneeskunde wil zichzelf een natuurwetenschappelijk statuut aanmeten  

 Daarin is er geen plaats meer voor moraal 
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Foucalt toont aan dat praktijk toch moreel-disciplinerend blijft, terwijl psychiatrie als systeem haar morele positie steeds meer gaat 

ontkennen 

 Kanteling: moderne wetenschappen treden meer naar voren en stellen methodologische vereisten waaronder dat 

wetenschap objectief moet zijn en niks te maken moet hebben met moraal 

 Probleem voor voorlopers psychiatrie 

 Geneeskunde gaat zich over tijd heen ook identificeren met objectieve en morele wordt verwijderd uit theorievorming, 

behandelingsmodellen, … 

 Maar: behandelingen blijven zelfde, enkel ontkenning dat ze moreel-disciplinerend zijn 

 Gevolg: kloof tussen veronderstelde natuurwetenschappelijke theorie en praktijk die moreel-disciplinerend blijft 

Evolutie voorbije eeuw 
Stellingen 

 Zowel psychiatrie als psychotherapie hebben zich uitdrukkelijk geïdentificeerd met natuurwetenschappelijk model 

 In praktijk meer dan ooit moraliserend en disciplinerend 

 Wordt door beiden ontkend, wat ronduit gevaarlijk, omdat daardoor een debat over morele onderbouw en gehanteerde 

normen onmogelijk wordt 

Uitwerking en argumentatie 

 Verwetenschappelijk van psychiatrie gaat van start met Kraeplin, begin vorige eeuw, en leidt tot opstelling DSM 

 Beiden leggen accent op waanzin als ziekte 

 Verwetenschappelijk van psychotherapie gaat in zelfde periode van start met Freud en leidt tot cognitieve gedragstherapie 

 Beiden leggen accent op stoornis als redeloosheid 

 Hoe wetenschappelijker de psychiatrie/psychotherapie, des te meer wordt er ontkend dat therapeut/arts als een morele 

autoriteit te werk gaat en zijn patiënten dwingt in richting van sociale aanpassing 

Psychotherapie: wees toch een redelijk 
Freud ontwikkelde een methode om patiënt bewust te maken van het irrationele van zijn passies, waardoor de analysant dankzij 

bewustwording zijn aandriften niet langer hoefde te verdringen 

 In plaats daarvan kan hij ze bewust veroordelen 

Psychotherapie betekent dat patiënt geleerd wordt innerlijk debat aan te gaan, onder begeleiding van therapeut 

CGT: meest wetenschappelijk onderbouwde behandeling 

 Onderliggend doel blijft hetzelfde: onredelijke gedachten moeten vervangen worden door redelijke 

 Hedendaags: gedachten = cognities, onredelijk = slecht/ongewenst 

Therapeut functioneert als morele autoriteit die borg staat voor onderscheid tussen redelijke en onredelijke gedachten, met als 

criterium heersende normaliteit 

 Zowel in freudiaanse model als bij CGT wordt dat verborgen door gebruikte vakjargon 

 Nadere analyse toont dat beide varianten zijn op het moral treatment model 

 Doel beide stromingen is hetzelfde 

Opvallende overeenkomst: verklaring waarom een behandeling mislukt 

 Freud: patiënten vertonen te veel weerstand 

 CBT: cliënten zijn therapieresistent  

 Ze weigeren disciplinering 

 In dat geval volgt vaak doorverwijzing naar psychiatrie 
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Psychiatrie 
Zelfde evolutie: toenemende verwetenschappelijking met precies daardoor ontkenning van morele en disciplinerende insteek 

Kraeplin: psychiatrische stoornissen zijn het gevolg van nog te ontdekken hersenziektes 

 Wetenschappelijke benadering: eerst zo goed mogelijk beschrijven, om vervolgens ziekte-entiteit bloot te leggen, medische 

methodologie gebruiken 

 Maar: blijft bij beschrijvingen van wat hij zelf toestandsbeelden noemt 

 Geen enkele daarvan kan hij herleiden tot een ziekte, wat hij zelf toegeeft 

 Blijft overtuigt dat brug naar hersenziektes gemaakt kan worden 

DSM als meest wetenschappelijk onderbouwde psychiatrisch handboek 

 Zelfde basisidee: detecteren via beschrijving en zo uitgangspunt vinden voor doeltreffende medische behandeling 

 Zelfde schijnsucces: beschrijvingen nemen alleen maar toe, er komen steeds meer stoornissen  

 Van geen enkele stoornis aangetoond dat het een ziekte betreft 

 Door opstellers zelf toegegeven 

Nadere analyse van wijze waarop DSM-diagnose in elkaar steekt, legt het sociaal-normatieve karakter ervan bloot 

DSM-diagnose is gebaseerd op 

 Een in rubriekjes gegroepeerde beschrijvingen van eigenschappen, emoties en gedragingen 

 Beschreven eigenschappen, emoties of gedragingen komen hetzij veel moor, hetzij weinig voor en zijn daarom afwijkend 

 Er zijn geen objectieve maatstaven of meetinstrumenten 

 Diagnosticus valt terug op intuïtieve sociale normen 

 Morele inschatting teruggaand op maatschappelijke normen 

Voor alle DSM-labels: een bepaald gedrag of eigenschap treedt te veel of te weinig op, zonder daarvoor objectieve maatstaven aan te 

reiken 

 Bij gebrek aan objectieve maatstaven gebeurt er een inschatting op basis van impliciet gehanteerde sociale normen 

 Opmerking: diagnose bepaalt het doel van behandeling, opnieuw beantwoorden aan sociale norm 

Opvallend 

 Zowel Kraeplin als DSM-opstellers geloven dat ze met hersenziektes te maken hebben die genezen moeten worden 

 Behandeling wordt voorgesteld als medisch, maar is in praktijk vooral disciplinerend 

 Van geen enkele is medische werkzaamheid bewezen of begrepen 

Vandaag farmacologisch: medicijnen moeten het teveel naar omlaag brengen en het te weinig naar omhoog 

 Ook hier: nauwelijks een idee hoe psychofarmaca werken of waarom ze werken 

 Nooit genezend, enkel symptoom dempend 

Terzijde: psychiatrie is de enige medische specialisatie die een behandeling onder dwang kan opleggen 

 Vroeger: psychiatrie onder justitie  

 Nog niet zo lang onder het ministerie van volksgezondheid 

Besluit: plaats en functie van psychologie en psychiatrie 

 Historisch beschouwd: eerste functie is bescherming/bestendiging van maatschappelijke orde tegen afwijkende individu 

 Later uitgebreid naar bescherming van gestoorde individu tegen zichzelf 

 Behandeling kan onder dwang uitgevoerd worden 

 Betreft het historisch bepaalde doel van psychiatrie/psychotherapie 

 Individuele therapeuten wijken daarvan af en hebben een oprechte bekommernis voor hun patiënten 
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 Eerder de regel dan uitzondering dat oorzaak van stoornis bij patiënt zelf wordt gelegd, dat het echt verkeerd  

 Onderliggende boodschap blijft dezelfde: individu heeft verkeerde keuzes gemaakt en daardoor wordt hij/zij ziek 

 Context wordt te weinig in rekening gebracht en morele insteek wordt ontkend 

 Stelling van Foucalt blijft juist: hoe meer psychiatrie en psychotherapie pretenderen te behoren tot het 

natuurwetenschappelijke veld, des te meer ontkennen ze hun morele insteek en het disciplinerende in hun behandeling 

 Geen kritische stem of debat meer mogelijk over wat als afwijkend wordt beschouwd 

 Overigens: ethische aspect is onvermijdelijk en hoeft niet per definitie verkeerd te zijn 

 Elke maatschappij heeft een georganiseerde praktijk nodig met als doel de bescherming van groep tegen 

afwijkende mensen en bescherming van afwijkende mensen tegen zichzelf 

 Wat verkeerd is en zelfs gevaarlijk, is de ontkenning daarvan 

 Opent deur naar willekeur en misbruik  

 Maakt elke kritische blik over gehanteerde normen en over maatschappelijke context onmogelijk 

Er zijn aanwijzingen dat bepaalde vormen van bipolaire stoornissen en bepaalde psychotische stoornissen een genetische grond 

zouden hebben. In het grotere veld van psychiatrie zijn zij de grote uitzondering 

Plaats en functie van de psychologie: kritische reflectie op maatschappelijke 

orde en bijbehorende normaliteit en afwijkingen 
Mensenwetenschappen kunnen het verband aantonen tussen bepaalde psychologische kenmerken en bepaalde overtuigingen en 

praktijken van een dominant vertoog, en daar vervolgens kritische vragen bij stellen 

Welke ideale normaliteit wordt ons vandaag voorgehouden? 
Ideale normaliteit: geslaagde ondernemer van zichzelf 

 Die hardheid voor het eigen succes gaat en ervan overtuigd is dat hij het succes uitsluitend aan eigen inspanningen en 

keuzes te danken heeft 

 Die zichzelf zoveel mogelijk promoot 

 Wordt gezien als vorm van vrijheid 

 Snelheid is belangrijker dan grondigheid of diepgang 

Het disciplinerende, dat vroeger ingebed lag in religieus vertoog, wordt ons tegenwoordig voorgehouden onder de vorm van (positief 

klinkende) bevelen die ons vertellen wat we moeten doen en zelfs wie we zijn 

 Meestal in Engels be happy, enjoy, keep going, … 

 Maken deel uit van reclamewereld en media: vorm van efficiënte indoctrinatie  

Welke afwijkingen sluiten daarbij aan? 

Mislukkingen 
Verhouding ten opzichte van zichzelf en eigen lichaam 

 FOP (Faalangst, Onzekerheid, Perfectionisme): wanhopig willen beantwoorden aan ideaal 

 Je moet je faalangst verborgen houden voor de maatschappij want je moet streven naar perfecte 

 Eetstoornis: gestoorde verhouding eigen lichaam en primaire ander (voedsel als eerste uitwisseling) 

 Depressie, burn-out 

 Hoogsensitief/overprikkeld 

 Chronische vermoeidheid of fibromyalgie 

 Slaapstoornissen 

 … 
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Verhouding ten opzichte van ander-gelijke 

 Sociale angst 

 Steeds meer mensen die zich sociaal isoleren, als westerse variant van de Japanse hikikomori, krijgen al snel de diagnose 

autismespectrumstoornis 

 … 

Verhouding ten opzichte van andere gender 

 Bindingsangst maar ook verlatingsangst 

 Misbruikt worden (80% van mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis) 

Verhouding ten opzichte van autoriteit 

 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 

 Gedragsstoornissen 

 Zinloos geweld 

 … 

Te veel focus op een deel van stoornis 

 Comorbiditeit: klopt niet, verschillende problemen zien als een groot probleem in plaats van stoornissen 

 Opmerking: deze groep komt op veel punten overeen met diagnostische beschrijving van PTSD, vaak gepaard met 

somatisering en lichamelijke problemen, en met borderline 

Klassieke koppeling tussen frustratie/angst en agressie 

 Chronische stress, daling zelfbeheersing 

 Onveiligheidsgevoel berust op veralgemeende concurrentie en het doorknippen van sociale banden 

 Men is hyperalert voor signalen die op gevaar kunnen wijzen en zodra men agressie voelt, wordt dit uitvergroot 

 Economie-als-oorlog heeft 2 gevolgen die vergelijkbaar zijn met die van een klassieke oorlog 

 Onveiligheid en bestaansonzekerheid 

 Maar zonder duidelijke vijand, agressie zoekt vijand in de ander 

Afwijkingen omwille van te veel beantwoorden aan het ideaal 
Verhouding ten opzichte van zichzelf en eigen lichaam 

 Verslavingen en ontremming 

 ADHD 

 Worried well – orthorexie: men heeft te weinig vertrouwen in geneeskunde en iedereen let sterk op eigen lichamelijke 

fenomenen 

 …  

Verhouding ten opzichte van ander-gelijke 

 (megalo)Manie, narcistische stoornissen 

 Psychopathie  

 … 

Verhouding ten opzichte van andere gender 

 Automutilatie in functie van perfecte lichaam 

 Promiscuïteit zonder intimiteit: liefdesverhoudingen laten de wensen over 

 Misbruik 

 … 
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Verhouding ten opzichte van autoriteit 

 Onbewuste gehoorzaamheid: zeer grote vervreemding 

 We volgen in de passen, volgen ongeschreven regels terwijl we eigenlijk veel keuzes kunnen maken maar we doen 

dit nauwelijks 

 Vervreemding 

Paradigmatische stoornissen 
Borderline persoonlijkheidsstoornis: kunnen we heel veel andere labels tot terugbrengen 

 Vertoont sterke overeenkomst met PTSD 

Oorzaken 

 Onveilige hechting, met een voorgeschiedenis van seksueel en fysiek misbruik bij 80% 

 Vandaar overeenkomst met PTSD 

 Incongruente spiegelingen, met als gevolg leeg of chaotisch zelfbeeld en slechte emotieregulatie 

 Identiteitsconstructie is heel slecht verlopen, leert eigen emoties niet reguleren 

Gevolg: mislukkingen, wat vooral relationeel duidelijk wordt 

Ruimere insteek: achtergrond is maatschappelijke verandering die getypeerd kan worden als vloeibaarheid 

 Vorige maatschappij was stabiel, wel veilig en voorspelbaar 

 Postmoderne maatschappij is vloeibaar: meer vrijheid, minder veiligheid, hogere concurrentie, ontstaan van een precariaat 

 Proletariaat en precair: mensen aanduiden die moesten erken om te voorzien in levensonderhoud, vandaag zijn dit 

mensen die werken en die aan bestaansonzekerheid lijden 

 Groep is vandaag vaak hoogopgeleid 

 Precair omdat het de groep is die voortdurend bestaansonzekerheid heeft 

 Als dit lang genoeg aanhoudt, zorgt dit voor mentale problemen en sociale gevolgen 

 Psychiatrie neemt vaak patiënten op uit lagere sociale klassen dus hier kunnen we wel eerder spreken 

over klassiek proletariaat 

 Borderline is uitvergroting nadelen vloeibare maatschappij, er zijn ook steeds meer mensen met deze stoornis 

Vloeibare identiteit kan uitgroeien tot een identiteitsstoornis: borderline persoonlijkheidsstoornis. Kenmerken kunnen stuk voor stuk 

gekoppeld worden aan maatschappij als dusdanig. 

Kritische reflectie op deze vorm van psychodiagnostiek 
Kritische reflectie bij dergelijke diagnoses betreft 

 Beperkte wetenschappelijke onderbouw/betrouwbaarheid en ontkenning daarvan 

 Beperking tot sociaal-normatieve criteria 

 Is op zich niet verkeerd op voorwaarde dat het ook zo gehanteerd wordt en discussie mogelijk is 

 Toeschrijven van oorzaak aan individu, verantwoordelijkheid van stoornis ligt bij individu 

 Doel van de behandeling (aanpassend 

 … 

Maatschappelijke functie van psychiatrie en psychotherapie is dit duidelijk maken, bij voorkeur op een constructieve manier, met 

aanbieden van alternatieven 

Huidige psychodiagnostiek is gereduceerd tot labeling met illusie dat het over ziektes handelt, terwijl de wetenschappelijke 

argumentatie daarvoor onbestaande is en diagnostiek een lage betrouwbaarheid heeft 
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De vermeend medische grond van labels belet niet dat er een verregaande vorm van psychologisering optreedt, wat altijd neerkomt 

op moralisering. Een bepaalde eigenschap of toestand wordt toegeschreven aan een verondersteld persoonlijkheidskenmerk, waarna 

de verantwoordelijkheid daarvoor bij het individu komt te liggen 

Het gebrek aan validiteit en betrouwbaarheid wordt nog nauwelijks gezien omdat het gebruik van labels een omgekeerd effect heeft: 

niet het aanduiden van iets wat in realiteit bestaat, wel het scheppen van een nieuwe entiteit 

 Reïficatie: het ding wordt gemaakt door het woord 

 Psychologie en psychiatrie moeten daar uitdrukkelijk tegenin gaan 

 Diagnostische omschrijving zou normaal iets moeten aanduiden dat in werkelijkheid aanwezig is, hier krijg je het 

omgekeerde: labels roepen iets in leven dat voordien niet bestond 

Ian Hacking: making up people 

 Het is niet zo dat een diagnostisch label een natuurlijke entiteit aanwijst die in realiteit aanwezig is  

 Integendeel: psychodiagnostische labels creëren een bepaalde psychologische en sociale werkelijkheid door uit een ruimer 

geheel van kenmerken en gedragingen een beperkte selectie te maken, deze te groeperen en vervolgens te benoemen; in 

sommige gevallen creëren ze zelf een identiteit die er voorheen niet was 

Concreet toegepast op ADHD 

 Er is een groeiende groep kinderen en jongeren die probleemgedrag vertonen, die zelf ook problemen ervaren en die 

bovendien niet beantwoorden aan verwachte normen; uit de veelheid van het probleemgedrag wordt een beperkte groep 

kenmerken geselecteerd, gegroepeerd en benoemd als stoornis 

 De selectie en groepering gebeurt arbitrair en grotendeels op grond van sociale criteria: een kind dat niet oplet en niet stil 

zit en dergelijke meer 

 Criteria selecteren die het leerkrachten, ouders … moeilijk maken 

 Het behandelingsdoel ligt vervat in de diagnose: het moet opnieuw opletten en stil zitten 

 Resultaat: niet alleen ontstaat er een nieuwe diagnostische categorie, die iets afbakent in de werkelijkheid, er ontstaat zelfs 

een nieuwe identiteit die voordien nog niet bestond: de ADHD’er 

 Zelfs dit kan deel uitmaken van neoliberale competitie 

 Het wordt allemaal karikaturaal als e zien dat eens deze puur beschrijvende diagnose ingeburgerd is, ze wordt gehanteerd 

als causale verklaring op grond van een cirkelredenering die verborgen blijft door het gebruik van letterwoorden 

 Functioneert als verklaring 

= reïficatie, de illusie dat dit een wezenlijke identiteit betreft, met als resultaat een nieuwe vorm van vervreemding 

 Identiteit vervreemden aan de hand van labels die ons net zouden moeten helpen 

Rol van kritische psychologie 

 Categoriaal denken is volledig voorbijgestreefd, accent op dynamische processen, in interactie met omgeving 

 Rest van wetenschap denkt procesmatig 

 Benadrukken dat het over eigenschappen gaat, niet over een wezenlijke identiteit 

 Eigenschappen zijn heel vaak tijds- en plaatsgebonden 

 Als eigenschap zijn ze het effect van een ruimere interactie tussen het mentale, het sociale en het lichaam 

 In praktijk wordt het sociale nooit gebruikt, het psychologische krijgt vooral veel aandacht als het gekoppeld wordt 

aan het medische 

 Een beoordeling van dergelijke eigenschappen is sociaal-normatief, wat op zich geen probleem is, op voorwaarde dat dit niet 

voorgesteld wordt als een objectief-wetenschappelijke diagnose 

 Als bepaalde eigenschappen plots frequent optreden, moet er een collectieve oorzaak zijn, die vaak maatschappelijk is 

 Illusie psychologie dat het individu los van de rest functioneert, weinig aandacht voor sociale insteek 
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 Als bepaalde van die eigenschappen negatief zijn voor samenleving, moet er vooral gekeken worden naar de collectieve 

oorzaak van die eigenschappen; psychologie kan daar zeker toe bijdragen 

Casus: veerkracht, stressbestendigheid 
Vaststelling: steeds meer mensen gaan eronder door, met als frequente diagnose ‘burn-out’, naast een stijgend aantal stress 

gerelateerde aandoeningen 

Gevolg: steeds meer langdurig zieken, gezien de recente toenames, moeten er algemene oorzaken zijn 

Vaststelling: stel een vergelijkbare groep mensen langdurig bloot aan dezelfde stressvolle omstandigheden en dan (1) blijkt slechts 

een minderheid ziek te worden en (2) blijken zeer verschillende ziektebeelden op te treden in de groep die uitvalt 

Conclusie: oorzaak ligt niet alleen in maatschappelijke veranderingen, moet ook te maken hebben met een individuele factor 

Sluit aan bij een oude redenering uit geneeskunde, waar factor meerdere benamingen kreeg, tegenwoordig benoemd als veerkracht 

 Vroeger eerder medische betekenis, tegenwoordig een begrip met vooral psychologische lading 

Wetenschappelijk onderzoek: veerkracht is het complexe bio-psycho-sociale resultaat van iemands ontwikkeling, waarbij chronische 

stress een invloed uitoefent op lichamelijke en psychologische ontwikkeling 

 Resultaat complexe voorgeschiedenis 

 Als resultaat daarvan hebben mensen meer of minder veerkracht, zijn ze meer of minder stressbestendig, en worden 

bepaalde mensen sneller ziek 

Tegenwoordig vaak een niet-kritisch gebruik van het begrip 

 Veerkracht wordt beschouwd als een persoonlijkheidskenmerk, dat meer of minder aanwezig kan zijn en via training kan 

toenemen 

 Morele implicatie is duidelijk: te weinig veerkracht = niet flink genoeg, patiënt wordt beschuldigd te soft te zijn 

 Aanpak: individu moet getraind worden, om diens veerkracht te verhogen 

 Individu heeft verkeerde perceptie, de verantwoordelijkheid ligt bij het individu in plaats van de stressfactoren in 

ontwikkelingsgeschiedenis 

 Geen aandacht voor vaststelling dat veerkracht het complexe resultaat is van een langdurige bio-psycho-sociale ontwikkeling 

waarvan het individu het product is 

Dergelijke morele inslag berust op sociale wenselijkheid van een kenmerk en wordt daarom bepaald door het dominante sociaal-

culturele vertoog 

 Idee van veerkracht past perfect in het hedendaagse discours met focus op eigen kracht en individuele verantwoordelijkheid 

 Wie sneller ziek wordt dan anderen, heeft te weinig resilience en is te weinig stressbestendig 

 Behandeling moet die factor verhogen om patiënt meer grit te bezorgen 

Vaak analoge redenering in verband met stress: behandeling richt zich nauwelijks op de stress uitlokkende factoren in de omgeving, 

wel op patiënt, met als therapeutisch doel het veranderen van de perceptie van de patiënt 

Begrijp: oorzaak zit hem niet in een omgeving, wel in het individu dat niet sterk genoeg is om met omgeving om te gaan 

Kritische psychologie 

 Aandacht voor ruimere oorzaken 

 Concrete voorstellen om maatregelen die veerkracht doen toenemen tijdens de ontwikkelen 

 Weerlegging van exclusief op het individu gerichte visie, op grond van onderzoek over de invloed van trauma en stress tijdens 

kindertijd op gezondheid van de volwassene 

Opmerking: duidelijk verband tussen psychologische trauma’s en lichamelijke ziektes 
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Deel V: Het onbehagen in de cultuur? 
 Algemeen 

 Intrinsieke oorzaken van onbehagen kunnen door maatschappelijke organisatie versterkt of afgezwakt worden 

 Mensen hebben neiging om oorzaken buiten zichzelf te leggen en geen rekening te houden met eigen aandeel 

 Tegenover onbehagen ook noodzaak aan verzoening (Hegel) 

Nodig: wetenschappelijk onderbouwde studies die externe oorzaken van onbehagen blootleggen en oplossingen aanreiken; 

tegenwoordig moet het accent liggen op 

 Klimaatverandering en milieuverontreiniging 

 Sociaaleconomische ongelijkheid 

 Stress ten gevolge van bovenstaande twee 

 Kiezen waar we onderzoek op richting, consensus hebben over wetenschappelijke resultaten en over belang problemen die 

we willen onderzoeken 

Oorzaken: manier van leven in combinatie met bepaald soort economie, die de voorbije decennia in een stroomversnelling gekomen 

zijn 

Oplossingen: politiek, waarbij voorrang geven aan nationale belangen kortzichtig is, waarbij politieke beslissingen moeten steunen 

op wetenschappelijke adviezen 

Psychologie kan meerdere invalshoeken bieden op de verhouding tussen individu en maatschappij 

 Sociale psychologie 

 Interculturele psychologie 

 Bedrijfspsychologie 

 Klinische psychologie 

Indien psychologie als discipline grotendeels overgenomen is door huidige vertoog, dan zal haar onderzoek en daarbij aansluitende 

toepassingen ten dienste van vertoog staan 

Indien psychologie als discipline haar kritische positie behoudt, kan ze diagnostiek en assessment ook gebruiken om de pathogene 

effecten van een maatschappij aan te kaarten, en kan ze pleiten voor een betere arbeidsorganisatie en een gezondheidszorg die 

aansluit bij de noden van individu en maatschappij 

Psychologie als inspiratiebron voor een betere organisatie van 

maatschappelijke 
Wetenschappelijke psychologie kan helpen bij 

 Het in twijfel brengen van zekerheden 

 Correctie op dominante mensbeeld en aantonen hoe mensbeeld zichzelf realiseert 

 Aantonen van potentiële gevaren 

 Bevorderen ban potentiële positieve processen 

Zekerheden 

Casus: intelligentie 
Te vaak binaire redenering: of erfelijk of milieu met moreel-wetenschappelijke implicaties tot gevolg 

 Redenering fundamenteel fout, erfelijkheid en milieu zijn intrinsiek verbonden en men kan er geen onderscheid tussen 

maken 

 Binair redeneren zit ingebakken in cognitief functioneren, eenvoudiger dan de “en” redenering 
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Wetenschappelijk antwoord 

 Binair redeneren is bij gammawetenschappen altijd verkeerd 

 Hedendaagse wetenschappelijke consensus dat de vraagstelling erfelijkheid/milieu achterhaald is 

 Hedendaags onderzoek toont hoe belangrijk de impact van omgeving blijft, zelf van beeldvorming over en verwachting naar 

kind toe 

 Voor vorming van RNA is de omgeving net zo belangrijk als DNA 

 Factoren die expressie van genen beïnvloeden, kunnen via sperma/eicel doorgegeven worden aan (klein)kinderen 

Categoriaal denken behoort tot de 19de eeuwse wetenschap: telkens opnieuw pleiten voor procesmatige visie en onderzoek, waarbij 

kenmerken maar zelden wezenlijk zijn en meestal effecten zijn 

Risico van digitale dossiers-met-labels 

 Categorisatie die mensen veroordelen voor hun hele leven is fundamenteel verkeerd 

 Digitale dossiers: privacy is niet bewaard, kan iemand een heel leven lang blijven achtervolgen 

 Labelgeving werkt als self-fulfilling prophecy 

Wetenschappelijke psychologie is het beste antwoord tegen categoriaal denken 

Mensbeeld  
Negatief mensbeeld: homo homini lupus est of homo economicus 

 Niet essentieel, noch exclusief, maar betreft kenmerken gebaseerd op evolutionair verworven gerichtheden 

 Realisatie van dergelijk beeld is een effect van opvoeding en omgeving, waarbij groepsdruk een belangrijke rol speelt 

 Overtuiging van juistheid ervan wordt deels verklaard door voorkeur voor slecht nieuws, dat daarom door media uitvergroot 

wordt 

Positief mensbeeld: mens als sociaal wezen 

 Niet essentieel, noch exclusief, maar betreft kenmerken gebaseerd op evolutionair verworven gerichtheden 

 Realisatie van dergelijk beeld is een effect van opvoeding en omgeving, waarbij groepsdruk een belangrijke rol speelt 

 Geringe aandacht hiervoor wordt deels verklaard door voorkeur voor slecht nieuws dat daarom door de media wordt 

uitvergroot 

De vraag of de mens goed of slecht is, is binair en alleen daarom al verkeerd 

 Psychologie kan wel een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak doen over het effect van dergelijke mensbeelden 

 Men wordt wat hen wordt voorgehouden en, vooral, men bekijkt en benadert de ander vanuit het voorgehouden 

beeld 

 Casus New Orleans: conclusie van wetenschappelijk onderzoek een paar maanden later toont exact het tegenovergesteld: 

de overweldigende meerderheid van het spontane gedrag was prosociaal 

Besluit: berichtgeving is systematisch verkeerd en draagt bij tot sociaal wantrouwen en tot negatief mensbeeld, waarbij het de ander 

is die slecht is 

Potentiële gevaren 

Racisme 
 Geen aanwijzingen voor erfelijke basis 

 Kenmerken bepalen altijd onze reactie op de ander 

 Geslacht 

 Leeftijd 

 Taal 

 Reactie is niet noodzakelijk negatief, kan zeer divers zijn 
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 Duidelijke aanwijzingen dat zelf heel jonge kinderen voorkeur hebben voor mensen die dezelfde moedertaal spreken 

 Hoe meer kinderen opgroeien in een gemengde omgeving, hoe minder belang ze eraan hechten 

 Mensen die niet in zo’n omgeving opgroeien, zien onderscheid wel en gaan hier oordeel over hebben 

 Duidelijke aanwijzingen dat racisme aangeleerd wordt, met als resultaat dat racistische vooroordelen op 6-jarige leeftijd 

sterk aanwezig kunnen zijn 

 Product van de maatschappij 

 Pleidooi om scholen zoveel mogelijk te mengen 

 Een potentiële ontwikkeling van racisme wordt nog versterkt door neiging tot groepsvorming 

Effecten van groepen 
 Overweldigend bewijs dat mensen zeer makkelijk tot lid van een groep gemaakt kunnen worden, waarbij de ene groep tegen 

de andere opgezet wordt 

 Criteria voor groepsvorming zijn arbitrair 

 Racisme en politieke uitbuiting daarvan berust op dergelijke groepsvorming 

 Daadwerkelijke agressie verondersteld dehumanisering en categorisering van de ander 

 Verwittiging tegen labeling en categorisatie in het algemeen 

Valkuilen in cognitief functioneren 
Leren kritisch denken betekent kennis hebben van constructiefouten in ons denken (Kahneman) 

 Binair denken terwijl het meestal ‘en en’ is 

 Halo-effect: 1 kenmerk straalt uit over het volledige object 

 Exposure effect: hoe vaker iets herhaald/getoond wordt, hoe juister het lijkt ze zijn 

 Herschrijvingseffect: het laatste wat men meemaakt van een langdurig proces, kleurt het volledige proces in 

Als je zicht hebt op denkfouten, kan je hier rekening mee houden en denkfouten proberen te vermijden 

Manipulatie en indoctrinatie 
 Gebeurt vrij makkelijk op groepsniveau, wegens onze neiging tot conformisme 

 Beeldcultuur op collectief niveau en consumptiecultuur: zie exposure effect 

 Opmerking: mogelijkheden daartoe sluiten aan bij manier waarop identiteit geconstrueerd wordt (identificatie) 

 Media en reclame: manipulatie via fake news – fake science 

 Intermittent reinforcement op individueel niveau (gaming en internet); manipulatie kan ook via eenvoudige conditionering 

Opmerking: potentiële gevaren worden dikwijls realiteit, omdat malafide organisatie en hun spindoctors doelbewust psychologisch 

onderzoek misbruiken om hun doelen te bereiken 

Potentiële positieve processen 
 Reëel: sociaal contract maakt mensen genuanceerder, socialer, vriendelijker 

 Concreet: kiezen voor maatregelen en organisatievormen die reële contacten en uitwisselingen bevorderen 

 Wederzijdse sociale controle is het meest geschikt om misbruik tegen te gaan 

 Zorgt ervoor dat mensen niet te veel mogen afwijken op sociale normen 

 Alternatief: top-down controle van autoritair persoon 

 Daling sociale ongelijkheid impliceert een positieve evolutie van psychosociale gezondheidsindicatoren 

 Intrinsieke motivatie en zelfdeterminatie als antwoord op zinverlies en depressie 

 Extrinsieke motivatie werkt afstompend en demotiverend en is dodelijk voor creativiteit 

 Nodig hiervoor: geven van autonomie op basis van vertrouwen in de ander, in combinatie met wederzijdse sociale controle 

Goffman: kenmerken van totalitaire instituties 

 Iedereen leeft op dezelfde plek, onder hetzelfde gezag 

 Alle activiteiten worden samen uitgevoerd, waarbij iedereen hetzelfde moet doen 
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 Activiteiten zijn strak gepland, van uur tot uur 

 Expliciete formele regels worden van bovenaf opgelegd 

Conclusie: pesten is een effect van een bepaalde omgeving: organiseer omgeving anders, en men krijgt andere effecten 

Algemeen besluit 

Goed of slecht 
Klassieke opvatting: mens is een gevaarlijk beest met een dun laagje cultuurvernis, dus moet cultuur het beest in bedwang houden 

 Deze visie is achterhaald en duidelijk fout 

Correcte opvatting: interactie individu en omgeving kan een maatschappij opleveren waarin het goede leven is, omdat die het beste 

in het individu naar boven brengen en omgekeerd 

Uitdaging: men kan maatschappij tot op zekere hoogte zelf sturen 

 Precies daar kan psychologie een belangrijke functie innemen, door te wijzen op potentiële gevaren en door de positieve 

mogelijkheden zoveel mogelijk te bevorderen, bij voorkeur gecombineerd met het corrigeren van negatieve mensbeeld 

Doemdenken versus vooruitgangsoptimisme 
Huidige westerse maatschappij is al meer dan een halve eeuw een paradijs, dit kan onderbouwd worden op grond van cijfermateriaal 

 Hongersnood: zo goed als verdwenen, nieuw probleem is obesitas 

 Opleidingsniveau: stijgend 

 Sociale ongelijkheid: sterk afgenomen 

 Oorlog en agressie: veel minder doden en gewonden, wel meer uitvergroot 

Belangrijkste bedreigingen 

 Klimaatsverandering: gevolg van maatschappelijke organisatie 

 Recente toename van sociale ongelijkheid 

 Agressie-op-afstand 

 Dominant vertoog: verplichting tot pleonexia en competitief individualisme 

Uitdaging: kan een vermarkte samenleving ook een sociale democratie opleveren? 

Onbehagen als structurele noodzakelijkheid versus verzoening als opdracht 
Oorzaak onbehagen ligt niet alleen of niet zozeer in een opgelegde frustratie, opdat er energie zou vrijkomen voor culturele 

vooruitgang 

Hegel: vervreemding door maatschappelijke veranderingen maar niet enkel negatief, ook op de een of andere manier proberen te 

verzoenen met veranderingen 

Oorzaak onbehagen ligt veeleer in 

 Wijze waarop identiteit tot stand komt: gebaseerd op identificatie, dus altijd op vervreemding, dus altijd twijfels wie ik echt 

ben, altijd een zekere mate van fake gevoel, zelfs van impostor syndroom 

 Structureel bepaalde onvolledigheid van identiteit, die voornamelijk tot uiting komt in mijn verhouding tegenvoer belangrijke 

anderen 

 Innerlijke verdeeldheid, waardoor ik in het slechtste geval een negatieve houding tegenover mezelf inneem, wat ik vervolgens 

op een of andere manier moet bewerken 

Kan is reëel dat innerlijke verdeeldheid de vorm aanneemt van een innerlijk conflict, waarbij de schuld ofwel bij onszelf ofwel bij de 

buitenwereld wordt gelegd 
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Dergelijke beschuldiging van het systeem kan tot op zekere hoogte juist zijn, maar 

 Neemt innerlijke verdeeldheid niet weg 

 Belet het zelf nemen van initiatieven 

Hegel: betere oplossing 

 Bewustwording van onvolkomenheid en verdeeldheid en van de vrijheid en creativiteit die daaruit uitvloeien 

 Identiteit halen uit buitenwereld en men kan dit voor een stuk sturen, hier iets aan veranderen 

 Bewustwording van mogelijkheden die huidige samenleving biedt 

Hegel: tegenover vervreemding het idee van verzoening 

 Begin 19de eeuw: mensen voelen zich afgesloten, vervreemd van en door de moderne samenleving, en ze beseffen niet welke 

nieuwe mogelijkheden tot zelfrealisatie ze aangeboden krijgen, in vergelijking met vorige maatschappij 

 Door snelheid verandering maatschappij vervreemding 

 Daardoor gaan mensen veranderingen die eigenlijk in hun voordeel zijn als negatief beschouwen 

Hegel is een vooruitgangsdenker met o.a. volgende ideeën 

 Wereldgeschiedenis toont een vooruitgang waardoor de wereld steeds meer een thuis wordt 

 Vooruitgang bewerkstelligt een maatschappij met meer gelijkheid, meer vrijheid en meer rationaliteit 

 Breukvlak met traditionele maatschappij is zo groot dat veel mensen zich vervreemd voelen, en niet beseffen hoeveel meer 

mogelijkheden de nieuwe orde hen biedt 

Taak die Hegel voor zichzelf weggelegd zag met zijn rechtsfilosofie is verzoening tussen mens en moderne maatschappij, omdat de 

nieuwe maatschappij aan de mens de kans biedt om zichzelf zowel als individu als lid van de gemeenschap te ontwikkelen, als reactie 

op vervreemding 

 Verzoening mag niet begrepen wordt als berusting of onderwerping 

 Wel als een volmondig zich toe-eigenen van sociale wereld, in wetenschap dat ook samenleving onvolkomenheden en 

conflicten met zich mee brengt en dat wij daar zelf iets kunnen aan veranderen 

 Verzoening = actief proces 

 Vervreemding = passief aan de kant van blijven staan 

 Belangrijke voorwaarde: zelfkennis 

 Subjectieve toe-eigening sluit aan bij separatie 

Toekomst 
Evolutie: van een verzuilde onvrije maatschappij naar geïndividualiseerde gemeenschap naar hedendaagse/toekomstige autonomie 

in verbondenheid 

 Enkel identificatie = totale vervreemding 

 Enkel separatie = eenzaamheid 

 Betere versie: separatie te begrijpen als bewust gekozen identificaties, waardoor zowel individu als gemeenschap een plaats 

krijgen 

 Doel: autonomie in verbondenheid 

 Middel: bottom-up bewegingen 

Belangrijkste evolutie is van patriarchale command en control samenleving naar een horizontaal gegronde autoriteit en deliberatieve 

democratie 

 Deze evolutie ons actief toe-eigenen 

 Deliberatieve democratie sluit aan bij intrinsieke motivatie ne zelfdeterminatie en vermijdt ‘acquired sociopathy’ als typische 

persoonlijkheidsverandering 
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Kritiek op democratie door populisme 

 Democratie kan zich nooit volledig realiseren door paradox die in democratie zit inbegrepen: vrijheid en gelijkwaardigheid 

 Zijn spanningsveld 

 Er moet altijd gezocht worden naar nieuwe manieren om democratie te organiseren, geen vaststaande methode die 

zorgt voor goede democratie 

 Methode waarop democratie nu gefunctioneerd heeft werkt niet meer 

 Voorwaarde: algemeen stemrecht en iedereen moet zich kunnen verkiesbaar zetten 

 Mislukking is dat degene die kunnen verkozen worden op voorhand worden geselecteerd, waardoor gekozenen niet 

meer representatief zijn voor bevolking 

 Deze groep moet beslissingen nemen in het belang van het volk, maar dit is niet het geval, het zijn de partijen die 

beslissen 

 Scheiding der machten: parlement, regering, gerecht moeten elkaar kunnen controleren, dit is niet meer zo 

 Tijd voor nieuwe methode op grond waarvan we representatieve groep burgers kunnen samenstellen die beslissingen nemen 

in functie van algemeen belang: loting, baseren op populatiekenmerken … 

 Maar hebben deze mensen dan wel de nodige kennis en vaardigheden? 

 Huidige regering heeft deze kennis ook niet en dit is geen probleem want men moet zich laten voorlichten door 

experten 

 Is al vooral gerealiseerd op lokaal niveau, minder op federaal niveau omdat machthebbers dan controle uit hand moeten 

geven 

Belang van wetenschap 

 Durven installeren van twijfel bij bestaande zekerheden 

 Naar voren schuiven van zekerheden daar waar een consensus bereikt op grond van voldoende gediversifieerd 

replicatieonderzoek 

Twijfel: voornamelijk binnen gammawetenschappen, omdat we de verschillende contexten nooit voldoende in rekening kunnen 

brengen 

Zekerheid: voornamelijk binnen bètawetenschappen, omdat voorspellingen daar voldoende onderbouwd zijn 

Besluit 

 Ofwel gaat psychologie nog een stap verder, in vergelijking met kritiek die MacIntyre gaf, zodat psycholoog/psychotherapeut 

nieuwe manager wordt 

 Ofwel geeft psychologie als menswetenschap een onderbouwd advies over best mogelijke afstemming tussen individu en 

maatschappij, samen met een onderbouwde kritiek op slechte en eventueel gevaarlijke manieren waarop individuen 

gemanipuleerd kunnen worden vanuit maatschappelijke 
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