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CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJKRITIEK   
Prof. Dr. P.Verhaeghe - 2de bachelor, tweede semester, 2021. 

INLEIDING  

‘Kritisch’ vooronderstelt een metastandpunt: 

- Waarom is iets zo, en niet anders? 
- Zijn er betere alternatieven?  
- Beter voor wie of voor wat? 
- Welke argumentatie daarvoor, dwz hoe kunnen we een gegronde kritische discussie 

voeren?1 

Maatschappijkritiek – welke maatschappij (heel ruim)? Betreft de WEIRD-people, zijnde Western, 
Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Hoe de maatschappij wordt bekeken vanuit de 
midden en hogere klasse, maar wij moeten breder kunnen kijken dan dat.  

Tegenwoordig wereldwijd oproer en protest: Frankrijk, Rusland, Noord-Afrika, Zuid-Amerika, V.S.,  
Hongkong, … (Beperkt zich niet tot het Westen). ‘Kritiek’ wordt gewelddadige maatschappijkritiek op 
straat. 

Grond voor de protesten: iedereen wil betere maatschappij, voor zichzelf en voor kinderen (een 
legitiem doel) = als doel eeuwenoud, zie Aristoteles, eudaimonia, het goede leven, men wil een 
betere samenleving in functie van ons leven 

Aristoteles heeft een studie gemaakt over de manieren waarop wij ons leven het best kunnen 
organiseren als individu of als lid van een groep om het goede leven te bereiken (het goede leven = 
Eudaimonia).  

Uitdrukking van het goede leven wordt vervangen door geluk, want we streven allemaal geluk na.  

1. Het is wel een term die moeilijk operationeel te maken is.  
2. Geluk is tegenwoordig (laatste 40 jaar) sterk materieel ingevuld (zoals shoppen, 

consumeren… moeilijk om hiervan gelukkig te worden).  

Vertalingen van geluk in andere talen scheppen een volledige andere context (bv: bonheur wordt in 
het Nederlands geen geluk maar een goed uur, namelijk iets dat er uitspringt op een bepaald 
moment, happiness is iets dat gebeurt, dus ook niet exact geluk). Als je geluk opnieuw vertaalt in 
andere talen (letterlijk), krijg je in het Frans réussi of in het Engels succides, namelijk in functie van 
succes.  

Maar: wat is het goede leven? En waar heeft het mee te maken? 

 

1 Informatie en verwijzingen die in voetnota’s gegeven worden, zijn bedoeld als (vaak noodzakelijke) 

achtergrondinformatie. Wanneer ze in de tekst zelf staan, maken ze deel uit van de leerstof.  
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Eudaimonia (εὐδαιμονία), is een Grieks woord dat gewoonlijk vertaald wordt met geluk of welzijn; 
menselijke bloei of voorspoed en "gezegendheid" zijn echter voorgesteld als meer accurate 
vertalingen. Etymologisch bestaat het uit de woorden "eu" ("goed") en "daimōn" ("geest"). Het is een 
centraal begrip in de Aristotelische ethiek en politieke filosofie, samen met de termen "aretē", 
meestal vertaald als "deugd" of "voortreffelijkheid", en "phronesis", vaak vertaald als "praktische of 
ethische wijsheid". In de werken van Aristoteles werd eudaimonia (gebaseerd op de oudere Griekse 
traditie) gebruikt als de term voor het hoogste menselijke goed, en het is dus het doel van de 
praktische filosofie, met inbegrip van de ethiek en de politieke filosofie, na te gaan (en ook te 
ervaren) wat dit werkelijk is, en hoe het kan worden bereikt. 

De discussie over het verband tussen deugd van het karakter (ēthikē aretē) en geluk (eudaimonia) 
is een van de centrale punten van zorg van de antieke ethiek, en een onderwerp waarover veel 
onenigheid bestaat. Als gevolg daarvan zijn er vele varianten van eudaimonisme. Twee van de meest 
invloedrijke vormen zijn die van Aristoteles en de Stoïcijnen. Aristoteles beschouwt (1) 
deugdzaamheid en (2) de uitoefening daarvan als het belangrijkste bestanddeel van eudaimonia, 
maar erkent ook het belang van uiterlijke goederen zoals gezondheid, rijkdom en schoonheid.2 

Redeneerlijn bij Aristoteles: 

- Er is een verband tussen ‘karakter’ (identiteit) en het goede leven  
- Het goede leven staat nooit los van een ethische en politieke context 

Geluk draait bij Aristoteles om 2 zaken. Het is gekoppeld aan ethiek en karakter. Ethiek betekend in 
eerste instantie goede gewoontes met anderen en ons eigen lichaam, iemand die een goede ethiek 
heeft creëert ook een goed karakter. Een goed leven voor Aristoteles is nooit beperkt tot het 
individu, maar in samenstelling met omgeving en anderen. Er komt dus een ethische en politieke 
kwestie aan bod.  

Merk op: eudaimonia is bij Aristoteles uitdrukkelijk gebaseerd op de wisselwerking tussen burger en 
samenleving, als een spanningsveld met wederzijdse rechten en plichten; geluk is nooit alleen maar 
een individuele aangelegenheid. Vandaar de inherente Aristotelische koppeling tussen ethiek en 
geluk, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.   

Laatste decennia: eerder een tegenstelling dan een spanningsveld, met wederzijdse beschuldigingen 

- Burger is vertrouwen in gevestigde politiek kwijt 
- Gevestigde politiek verwijt burger populisme en domheid 

Dit kadert in het huidige individualisme, met een botsing tussen individueel geluk en 
maatschappelijke verplichtingen:   

- Het nastreven van mijn individueel geluk kan zeer sterk ingaan tegen het algemeen belang; 
zie het NIMB  

- Omgekeerd, wat goed is voor iedereen, kan zeer fnuikend zijn voor mij, als individu 
- Het utilitarisme (gericht op het functionele) (grootst mogelijke geluk voor grootst mogelijke 

groep) roept ethische vragen op, zeker wanneer het een rationeel calculusmodel wordt.  

 

2 Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Eudaimonia 
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Voorbeeld: als de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt door de kosten voor hoogbejaarden, 
moeten we die dan niet langer medisch verzorgen? Eventueel verplichten tot euthanasie? 
Het zou in het voordeel zijn van de grotere groep… hierdoor bots je op ethische keuzes, goed 
en kwaad, van een bepaald punt kan je die niet meer wetenschappelijk onderbouwen.  

→ Had de bedoeling het hoogst mogelijke geluk te bereiken voor een zo groot mogelijke 
groep ten koste van anderen als dit zou moeten. 

- Hedendaagse invulling van ‘vrijheid’: iedereen wil zijn goesting doen  

Het lijkt dat het individueel geluk wordt tegengewerkt door het algemeen belang van de 
maatschappij (maatschappelijke verplichtingen). Iedereen is hier voorstander van als het algemeen 
belang goed is voor het individu zelf.  

Dit brengt ons bij een centraal, zij het naïef uitgangsidee betreffende de verhouding tussen individu 
en maatschappij: individueel geluk wordt gedwarsboomd door maatschappelijke verplichtingen. 

Oplossing vroeger: verzorgingsmaatschappij, meer solidariteit 

Hedendaagse oplossing: zo weinig mogelijk overheid, zo veel mogelijk vrije markt, daardoor 
zal individuele vrijheid en geluk vanzelf toenemen. 

Klassieke tekst van Sigmund Freud waar in deze context vaak naar verwezen wordt:  

Das Unbehagen in der Kultur (1930). Wordt vandaag regelmatig opnieuw geciteerd. Het onbehagen 
in de cultuur, cultuur oefent een negatief effect uit op het individu en werkt onderdrukkend, mensen 
worden ziek en dus moet de maatschappij veranderd worden of moeten we ze misschien zelfs 
afschaffen. 

Lezer verwacht het volgende idee: (seksueel) onderdrukkende maatschappij is de oorzaak van 
stoornissen bij het individu, weg daarmee. 

Die verwachting is fout, centrale redenering van Freud staat daar zelfs diametraal tegenover: 

- Culturele vooruitgang is gebaseerd op de bereidheid van het individu om een stuk van 
zijn/haar bevrediging in te leveren, ten voordele van de groep.  

- Een dergelijke inlevering is noodzakelijk, want als iedereen zijn goesting doet, dan krijgen we 
geen vooruitgang, maar wel een maatschappij zoals Hobbes beschreef: oorlog van allen 
tegen allen,  

→ De oorlog van allen tegen allen was de naam die Thomas Hobbes gaf aan de 
hypothetische situatie waarin iedere mens totale vrijheid zou hebben omdat er geen 
wetstelsel was. Desondanks zou ieder mens in een dergelijke situatie in doodsangst leven 
omdat iedereen volledig op zichzelf aangewezen zou zijn, zonder fysieke of juridische 
bescherming. Hobbes ging bij deze theorie uit van een natuurtoestand, waarin de mensen 
elkaar voortdurend zouden kunnen bestrijden. 

Het zou niet steeds daadwerkelijk tot strijd hoeven leiden: Hobbes stelt dat er steeds oorlog 
is, maar onderscheidt deze toestand van strijd; zo geeft hij in Leviathan (hoofdstuk 13) aan 
dat oorlog niet alleen bestaat uit strijd, maar uit de wederzijdse bekendheid van de wil om te 
strijden; het gaat in die situatie om de dreiging. 
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Hierbij speelt op de achtergrond een andere veronderstelling mee, namelijk de opvatting dat 
de mens als een wolf is voor zijn medemens (homo homini lupus est). De strijd van allen 
tegen allen kan enkel gestopt worden wanneer alle mensen vrijwillig via een sociaal contract 
hun vrijheid afstaan en in de handen leggen van een almachtige heerser, de soeverein, 
waarbij een staat zal ontstaan (daarnaar verwijst de titel van het werk Leviathan) en er 
veiligheid zal zijn voor alle mensen binnen die staat. 

- MAAR: een dergelijke inlevering zorgt onvermijdelijk voor een onbehagen bij het individu, op 
grond van de opgelegde inperkingen. 

Centraal idee: maatschappelijke vooruitgang is gebaseerd op ‘driftverzaking’ (hedendaagse 
verwoording: zelfbeheersing), op vlak van agressie en seksualiteit. Individu moet afstand nemen van 
bepaalde zaken.  

Voor Freud is de beslissende vraag of de mensheid erin zal slagen meester te blijven over haar 
agressie- en zelfvernietigingsdrang.Het is nog maar de vraag of een dergelijke zelfvernietigingsdrang 
in het individu zit, zoals Freud aanneemt of eerder het (onbedoeld) effect is van systemische 
evoluties die het individu overstijgen. Zijn visie sluit aan bij het laatste antwoord. In welke mate 
zullen wij als soort onze drift en agressie kunnen beheersen? Als dat niet lukt zal er heel wat mis 
kunnen lopen. Is die agressiedrift iets dat inherent aanwezig is en dus sowieso naar buiten komt? Of 
is dit iets dat systemisch veroorzaakt wordt?  

Merk op: in vergelijking met niet eens zo lang geleden is de huidige maatschappij niet inperkend, 
eerder het omgekeerde is het geval; zie het idee van grenzeloze groei in combinatie met de 
voortdurende aanporring tot consumeren en genieten. 

DOEMDENKEN VERSUS VOORUITGANGSOPTIMISME 

Freud hanteert een aantal axiomatische aannames: 

- Mens is van nature slecht (uiterst pessimistisch mensbeeld) 

- Cultuur/maatschappij moet vooral inperkend & disciplinerend zijn om het slechte te 
bedwingen; indien de maatschappij controle verliest, dan komt het slechte in de mens 
ongecontroleerd naar boven/naar buiten. (Zelfvernietiging) 

Deze aannames worden ruim gedeeld en vormen de basis voor het doemdenken, dat in 
verschillende versies verschijnt: 

- Religieus-christelijk: zondeval, lichaam is slecht, kastijding (pijniging) is nodig, de mens is per 
definitie slecht, misschien komt er ooit wel een verlossing, maar de mens is slecht. 
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- Politiek-psychologisch: ‘Homo homini lupus est’; Hobbes houdt een pleidooi voor een sterke 
leider (een ‘Leviathan’); zie ook Lebon (de gevaarlijke revolutionaire massa) en Freud (massa 
wordt groep dankzij leider).3 Ook Hobbes vindt de mens slecht, namelijk de mens is als een 
wolf voor andere mensen.  

• Kerk en staat, religie en staat moeten volledig gescheiden worden. Religie mag geen 
impact hebben op hoe de maatschappij wordt ingevuld. Door een sterke leider, die 
wordt wel verkozen dus ook wel democratisch, zal het slechte in de mens kunnen 
worden tegengegaan.  

• De massa werd een organisme op zich, een verzameling van individuen tot een massa 
zonder leider zal het slechtste in de mens naar boven brengen. De kleinste gemene 
deler is per definitie slecht.  

- Wetenschappelijk-psychologisch: mens als potentiële sadist (Milgram, Zimbardo, cfr infra), 
als egoïst, met misbruik en uitbuiting tot gevolg. 

Iemand die zichzelf slecht vindt, of die slecht wordt benoemd zal vijandig staan ten opzichte van 
zichzelf. Cultuurvijandigheid tegenover de eigen cultuur. 

Een dergelijke visie getuigt van zelfhaat, zelfverwerping en is typisch neurotisch. 

Kan zich makkelijk uitbreiden naar de ruimere maatschappij: net zoals iemand vijandig kan zijn 
tegenover zichzelf, kan ook een cultuur vijandig zijn tegenover zichzelf: onze maatschappij is slecht. 4  

 

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon versus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_Psychology_and_the_Analysis_of_the_Ego 

4 Cultuurpessimisme en ondergangsdenken zijn het onderwerp van Berichten uit het feniksnest. Eindtijd of 

wedergeboorte (Amsterdam: Boom, 2018) waarin André Klukhuhn dit als een terugkerend historisch fenomeen 

beschrijft en meteen ook conclusies voor onze tijd trekt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_Psychology_and_the_Analysis_of_the_Ego
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Cultuurvijandigheid herken ik in een hardnekkig terugkerende illusie die in twee versies voorkomt 
die in een combinatie nog een derde opleveren: 

1. Vroeger was het beter.5  

- Vergilius (eerste eeuw voor onze tijdsrekening): Bucolica, Georgica. Hij droomde en 
schreef over het rustige plattelands leven. Bucolis is iets wat rustig is, landelijk. 

• Bucolica: Gouverneur van Gallia Cisalpina was sedert november 43 V.C. 
Asinius Pollio, hij zette Vergilius aan de Bucolica (Eclogen, 42-39 V.C.) te 
schrijven. Het betreft een verzameling herderszangen naar het voorbeeld 
van Theocritus. In het vierde van deze gedichten kondigde Vergilius de 
geboorte van een heiland aan en de komst van een Gouden Tijdperk; 
christenen zagen hierin later de aankondiging van Christus’ geboorte. 

• Georgica: In 29 V.C. verscheen de Georgica (37-29 V.C.), een leerdicht gewijd 
aan landbouw, boomkweken, vee- en bijenteelt. Het had een praktisch doel: 
het doen herleven van de landbouw, en was gebaseerd op uitgebreide 
studie van Griekse en Latijnse vakliteratuur van o.a. Aristoteles, 
Theophrastos, Cato en Varro. Hiermee vestigde hij definitief zijn roem. 

- Achttiende eeuw: Rousseau houdt pleidooi tegen de opkomst van steden, de nobele 
wilde en de beginnende techniek; ludditen 

- Negentiende eeuw: Beard (Amerikaanse neuroloog), ‘neurasthenie’ als gevolg van 
overbelasting van het zenuwstelsel tgv het toenmalige ‘moderne’ leven. (bv: koeien 
die geen melk meer konden geven) 

- Twintigste eeuw: anti-technologie, beweging die tegen de technologie is, het wordt 
gezien als de oorzaak van het ziek worden van de maatschappij. Tolkin was anti-
technologisch en vond de vroegere maatschappij beter (bv: de hobbits die rustig in 
de natuur leefden). Vandaag wordt er veel onheil verwacht van het digitale (bv: je zit 
veel te vaak achter uw scherm, ga nu eens naar buiten). 

- Spengler, De ondergang van het avondland (1918, 1922) (boek in twee delen 
gepubliceerd) – beschaving bekeken als een organisme dat oud wordt en sterft. 
Avondland is metaforische term voor Europa. Cultuur is een organisme, erkent 
normale ontwikkeling van kind naar jeugd, naar volwassenheid... Hij beschrijft dat 
voor verschillende culturen. Hij zal dat ook koppelen aan culturele identiteit wanneer 
mensen ten onder zouden gaan. Zijn centrale stelling begin vorige eeuw luidde dat 
de ondergang van de Europese beschaving volop bezig was. Zijn boek werd een 
belangrijke inspiratiebron voor het nazisme (waar hij zelf een tegenstander van was). 
Het boek werd onlangs opnieuw uitgebracht, met veel succes. Europa proberen 
vrijwaren van negatieve invloeden. Opkomst van cultureel nationalisme. 

 

5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergilius 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau 

https://en.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luddisme 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Decline_of_the_West 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergilius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://en.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luddisme
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Decline_of_the_West
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2. In de toekomst wacht het paradijs, 

- Van de gelovige, (ga je naar de hel of de hemel?) 
- Van de proletariër, zal er pas komen als het Kapitalisme helemaal instort, is het idee 

van Marx, dus voor het paradijs wordt bereikt, moet een totale ondergang 
plaatsvinden. (Bv: creatieve destructie) 

- Van de ondernemer, (wacht ook nadat er in eerste instantie een massale vernietiging 
heeft plaatsgevonden van de vernietiging van de destructie) 

En dit telkens na een Apocalyps (benaming voor totale ondergang), sedert het 
communisme benoemd als creatieve destructie, term overgenomen door het 
neoliberalisme (ook wel: ‘disruptie’). In de toekomst wacht het paradijs maar wordt 
vooraf gegaan door de totale ondergang. 

Voor de filosofische achtergrond, zie Hegel: onafwendbare vooruitgang van de 
geschiedenis die zal eindigen in een glorieuze toestand. Recenter: Fukuyama, het einde 
van de geschiedenis.6 

Opvallend: het paradijs en de weg daarnaartoe worden beschreven (eigenlijk: 
voorgeschreven) vanuit een dwingend groot verhaal, religieus of ideologisch. 

Opvallend: zelfde structuur en lineair karakter, zowel in Das Kapital als in de bijbel 

3. Conservatisme als combinatie van de twee: onze ideale toekomst ligt in een herstel van het 
verleden, dwz van een oorspronkelijk goede wereld; (conservatisme: ‘een verlangen dat alles 
blijft zoals het nooit geweest is’, Benno Barnard). 

Maatschappij zo organiseren om het vroegere leven terug te krijgen. Vroeger veel beter en 
dat wil men herstellen. Verlangen dat alles blijft zoals het nooit geweest is. 

Tegenover doemdenken, met zelfhaat en cultuurvijandigheid gebaseerd op de aanname dat de mens 
slecht is en/of dat de maatschappij slecht is, staat een radicaal tegenovergestelde visie: de mens is 
goed en wordt steeds beter; cultuur en maatschappij zijn goed en worden steeds beter – dit is het 
vooruitgangsoptimisme. Gedacht van antagonisme (goed of slecht, zwart-wit denken). 

- Mens en maatschappij worden steeds beschaafder, alleen beseffen we dat niet.  Zie Johan 
Norberg, Hans Rosling, Steven Pinker, allemaal in het kielzog (leerlingen) van ‘Norbert Elias’ 
Civilisatiegeschiedenis. Hij heeft als studieobject de omgangsvormen bestudeerd. De manier 
waarop we omgaan met elkaar (bv: hoe we spreken met elkaar, hoe we samen aan tafel 
zitten, de omgangsvormen tussen man en vrouw…) allerlei dagdagelijkse dingen waar we 
vaak nooit bij stil staan. (Bijvoorbeeld als we met een Aziaat aan tafel zitten die de hele tijd 
smakt zal dat voor ons storend zijn, terwijl het in Azië een teken is dat je het lekker vindt.) 

Hij heeft gevonden dat de omgangsvormen steeds beschaafder worden, een disciplinering op 
grond van dat de omgangsvormen humaner worden. Elias toont aan hoe wij beschaafder 
worden, hoe er een maatschappelijke vooruitgang ontstaan is. 

 

6  https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_einde_van_de_geschiedenis_en_de_laatste_mens 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_einde_van_de_geschiedenis_en_de_laatste_mens
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Hij gebruikt verinnerlijking, hoe dingen die van bovenaf afgedwongen worden normaal 
worden en naar binnen worden gebracht. (Vroeger was bijvoorbeeld een feestje waar niet 
gevochten werd geen goed feestje, daar hebben we op ongeveer 50 jaar toch wat 
verandering doorgemaakt.) Zij geven een onderbouwd verhaal over de vooruitgang. 

→ Het beschavingsproces is een boek van de Duitse socioloog Norbert Elias . Het is een 
invloedrijk werk in de sociologie en het belangrijkste werk van Elias. Het werd voor het eerst 
gepubliceerd in Bazel , Zwitserland in twee delen in 1939 in het Duits als Über den Prozeß der 
Zivilisation . 

1. Het eerste deel, The History of Manners , beschrijft de historische ontwikkelingen van de 
Europese habitus , of 'tweede natuur', de specifieke individuele psychische structuren 
gevormd door sociale attitudes. Elias ging na hoe post-middeleeuwse Europese normen 
met betrekking tot geweld, seksueel gedrag, lichaamsfuncties, tafelmanieren en 
spraakvormen geleidelijk werden getransformeerd door toenemende drempels van 
schaamte en weerzin, vanuit een kern in gerechtelijke etiquette . De geïnternaliseerde 
"zelfbeheersing" opgelegd door steeds complexere netwerken van sociale verbindingen 
ontwikkelde de "psychologische" zelfpercepties die Freud herkende als het " super-ego". 

2. Het tweede deel, State Formation and Civilization , gaat in op de vorming van de staat en 
de theorie van de beschaving. Ten eerste legt Elias uit dat de sociale eenheid in de loop 
van de tijd haar controle over de militaire en fiscale macht heeft vergroot tot ze het 
monopolie erover heeft verworven. De progressieve monopolisering van het leger en de 
belastingen voedden een ander (de politieke macht gebruikte belastinggeld om zijn leger 
te betalen en het leger om de belastingen te innen). Elias beschrijft verschillende stappen 
van de oprichting van de staat 

Aan het einde van het proces wordt de staat gecreëerd en bezit hij het monopolie van legitiem 
fysiek geweld. Elias beschrijft ook dat het "absolutistische mechanisme": de staat werd het 
hoogste orgaan dat de verschillende onderling afhankelijke groepen van de samenleving 
coördineert. 

Parallel aan de sociogenese van de staat merkt Elias de verandering op in de manier waarop 
de lichaamsfuncties worden beheerd. Individuen probeerden in zichzelf te onderdrukken wat 
wordt gezien als onderdeel van de dierlijke natuur, onderdrukken in een sfeer die door de tijd 
verschijnt, intimiteit. Daarom verschenen er nieuwe gevoelens: verlegenheid en preutsheid. 

Vanwege de Tweede Wereldoorlog werd het vrijwel genegeerd, maar het werd populair toen 
het in 1969 opnieuw werd gepubliceerd en in het Engels werd vertaald. Het beslaat de 
Europese geschiedenis van ongeveer 800 na Christus tot 1900 na Christus en is de eerste 
formele analyse en theorie van de beschaving. Elias stelt een dubbele sociogenese van de 
staat voor: de sociale ontwikkeling van de staat heeft twee kanten: mentaal en politiek. Het 
beschavingsproces dat Elias beschrijft, resulteert in een diepgaande verandering in menselijk 
gedrag. Het leidt tot de opbouw van de moderne staat en de overgang van de mens van de 
krijger uit de middeleeuwen naar de burgerlijke man van het einde van de 19e eeuw. 

Het beschavingsproces wordt tegenwoordig beschouwd als het grondwerk van de figuratieve 
sociologie. In 1998 noemde de International Sociological Association het werk als het zevende 
belangrijkste sociologische boek van de 20e eeuw. 
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Norbert Elias: studie van omgangsvormen, van middeleeuwen tot nu; opvallend: steeds 
‘beschaafder’, steeds meer verinnerlijking van vooreerst opgelegd gedrag op vlak van 
lichaamshygiëne, eten en drinken, seksualiteit, taalgebruik en vooral: agressie. Elias is 
belangrijk in het midden van de vorige eeuw, maar werden niet erg opgemerkt. Veel 
intellectuelen van het avondland zijn moeten vluchten omdat ze geviseerd werden door de 
nazies. Daardoor werd hun werk wel gepubliceerd maar amper opgemerkt.  

Merk op: bij Elias en Pinker is dit een effect van een toegenomen disciplinering, dus van een 
strenger wordende maatschappij om het slechte in de mens te beteugelen. Pinker heeft een 
belangrijke studie over agressie gedaan, hij toonde aan dat elk decennium er minder agressie 
werd getoond dan het decennium voordien. 

Freud vertrekt bij een axioma, namelijk dat de mens inherent slecht en gevaarlijk is voor 
zichzelf en de anderen, daardoor de noodzaak van inperking. 

Pinker en Elias hanteren hetzelfde idee. Er is beschaving en disciplinering nodig. Cultuur die 
zorgt dat dat gevaarlijke wordt bijgeschaafd en we een geciviliseerde mens verkrijgen. Je kan 
onmiddellijk wel een belangrijk tegenvoorbeeld geven, namelijk dat het Westen zich 
beschouwt als hoogbeschaafd en meer beschaafd dan anderen (primitieven). 
Hoogbeschaafden gedroegen zich allesbehalve beschaafd tegenover de primitieven (denk 
maar aan de kolonisaties).  

- Recent: een koppeling tussen het vooruitgangsoptimisme en de verheerlijking van de eigen 
cultuur (nationalisme): Onze cultuur/maatschappij is de beste, het zijn andere culturen die 
voor ondergang zorgen. Eerder gelinkt aan eigen volk eerst, de angst om de vooruitgang te 
verliezen. We moeten erover waken dat we niet vervallen in een ideologisch vertoog. We 
moeten nieuwe argumenten zoeken om zaken te onderbouwen. 

Merk op: vooruitgangsoptimisme klinkt veel minder luid, vindt minder gehoor; verklaring: 
evolutionair staan wij meer open voor slecht dan voor goed nieuws. Zie media, zie het succes van 
literaire auteurs zoals Michel Houellebecq.7 

- In zijn oeuvre beschrijft hij het bankroet van de libertijnse en neoliberale westerse 
maatschappij die de individuele vrijheid als ultieme maatstaf aanneemt en ontspoort in een 
koude, egoïstische samenleving waarin onder andere new age, vrije liefde, abortus, 
euthanasie en zelfmoord, maar ook een tot het uiterste doorgedreven commercialisering en 
ontspoord marktdenken alomtegenwoordige en gebanaliseerde verschijnselen worden. Niet 
alleen diverse linkse groeperingen en feministen hebben zijn werk dan ook met 
verontwaardiging ontvangen, maar ook vanuit het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld uit de 
reisbranche, is aan zijn werk aanstoot genomen. Ondanks de kritiek van het merendeel van 
de gevestigde media, blijkt zijn werk echter uitermate populair in Frankrijk en daarbuiten. 

Welke argumenten kunnen we naar voor schuiven om het negatieve of positieve te onderbouwen?  

 

 

 

7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Houellebecq 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Houellebecq


 
10 

KRITISCH-WETENSCHAPPELIJK: WELKE ARGUMENTEN PRO OF CONTRA?  

Voorbemerking: of-of redeneringen (of optimisme, of doemdenken) zijn altijd ongenuanceerd, de 
realiteit is complexer. 

Objectiveerbare argumenten (meetbaar en deze metingen kunnen herhaald worden door anderen) 
voor een pessimistische visie:  

- Klimaatchaos en verlies van biodiversiteit; het merendeel van de mensen ligt er niet van 
wakker, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. De klimaatverandering is een typische illustratie 
van wetenschappelijke onderzoeksresultaten die zich gedurende jaren hebben opgebouwd 
tot er een voldoende kritische massa was waardoor deskundigen iets konden zeggen waar ze 
echt zeker van waren. Wetenschappelijke argumenten werden door critici aan de kant gezet 
als zijnde ideologisch. Volgens hen waren dat mensen die het niet goed voor hadden met de 
maatschappij.  

- Toenemende (financiële) ongelijkheid en 
- De negatieve effecten daarvan op psychosociale gezondheidsindicatoren (cfr. infra Wilkinson 

& Pickett).8  

Het is belangrijk omdat het ons toont hoe we bepaalde maatschappelijke evoluties meetbaar 
gaan kunnen bestuderen. Voor de hand liggende verwachting is een zo goed mogelijk leven 
en zoveel mogelijk geluk. Hoe ga je hard maken dat een maatschappij een bepaalde 
omgeving is waarin mensen hun leven kunnen uitbouwen, of dat niet kunnen uitbouwen. 
Geluk is zeer moeilijk te meten. Er zijn andere variabelen die wel zeer goed meetbaar zijn, 
waarbij we de psychosociale gezondheidsindicatoren onder de loep neemt om na te gaan of 
de maatschappij de goede of de slechte kant op gaat. Je gaat na of de maatschappij op een 
positieve manier evalueert (bv: tienerzwangerschappen, zelfmoord, uitval van kinderen in de 
school, meer psychofarmaca…). Als deze indicatoren vrij hoog zijn zal je daar liever niet 
willen leven. 

Wilkinson en Pickett vonden dat ze de indicatoren niet meer moesten gaan meten omdat dit 
al gemeten was. Je moet de cijfers (data) vastkrijgen. Cijfers worden bijgehouden voor de 
verschillende Europese landen. Als je cijfers hebt kan je die vergelijken met zichzelf over de 
tijd, of vergelijken met andere landen. Ze schreven een boek dat niemand wou lezen, want 
heel veel tabellen en cijfers. Het kreeg niet veel aandacht, behalve binnen een kring van 
weinig collega’s die dat wel belangrijk vonden. Later heeft een uitgeverij geholpen het boek 
meer leesbaar te maken.  

Alle indicatoren gaan de verkeerde richting uit. Het is een mathematische onderbouwing van 
iets dat mensen ook aanvoelen, namelijk dat het er slechter aan toe gaat. België komt er vrij 
goed uit. Bij andere landen gaat het veel meer de verkeerde richting uit. Ze hebben ook 
kunnen aantonen met wat dat samenhangt. Correlatiestudies waarbij we die variabelen 
nagaan, een onafhankelijke variabelen en 11 afhankelijke variabelen en dan nagaan wat er 
samenhangt. Er is één variabele die boven de andere gezondheidsvariabelen uit steekt, een 
land waar de inkomensongelijkheid relatief snel toeneemt is een land waar de psychosociale 
gezondheidsindicatoren heel snel achteruitgaan. Ze hebben alles op een website geplaatst 
zodat andere konden proberen te weerleggen, maar dat is nooit gelukt.  

 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_Level_(book) 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_Level_(book)
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Merk op: deze argumenten zijn gebaseerd op metingen van pakweg de voorbije halve eeuw 
en dan vooral in het Westen.  

Objectiveerbare argumenten voor een optimistische visie: de meetbare vooruitgang op vlak van  

- Gezondheid: te meten in termen waarin iemand actief gezond blijft leven, we hebben 
nog nooit zo lang geleefd.  

- Honger nagenoeg verdwenen: sterke daling, in 2010 toen we 1 miljoen doden 
hadden door hongersnood, maar wel 3 miljoen doden aan obesitas dus een 
gevaarlijkere oorzaak geworden.  

- Onderwijs: minder gekoppeld aan sociale klasse, meer kinderen kunnen studeren, 
nog nooit zo hoog opgeleid als vandaag. 

- Technologie en communicatie: veel mensen zouden het digitale nog maar moeilijk 
kunnen missen, denk maar wat het kan betekenen in deze coronatijden.  

- Geweld: de frequentie van geweld neemt af. Groot aantal mensen voelen zich 
bedreigd. Er hangt een soort sfeer van gevaar (bv: terrorisme), in 2010 zijn er 7000 
mensen gestorven door terrorisme, maar vele minder in het Westen, dat is een 
kleinere kans dat je een bliksemaanslag krijgt op straat.  

• Structureel geweld: belangrijker en minder zichtbaar, je sluit een 
bevolkingsgroep uit van politieke inspraak (tot 1948 geen stemrecht voor 
vrouwen), amper mogelijkheid tot hogere studies voor vrouwen. Door 
maatschappelijke veranderingen is dit afgenomen. Het geweld dat nog 
steeds tegen vrouwen gebeurt krijgt nog heel veel aandacht, wat een 
verkeerd beeld schept. We hebben er minder tolerantie voor.  

Merk op: deze argumenten zijn gebaseerd op een veel ruimere tijdschaal en op een 
mondiale evolutie. Afhankelijk hoe je uw argumenten kiest kan je een ander standpunt 
propageren. De argumenten die negatief zijn, die doen zich voor op een vrij korte 
tijdsspanne. Bestrijken een recente en korte periode. Als je kijkt over een langere tijdslijn 
(eeuwen), dan kun je niet anders vaststellen dat we een enorme vooruitgang hebben 
gemaakt. Op kortere termijn (bv: 40 jaar) zie je een duidelijke knik, waardoor we even de 
verkeerde richting uitgaan, maar globaal gezien is het een lijn die meer opgaat.  

Paradoxaal is dat beide overtuigingen op grond van de argumenten de basis kunnen vormen 
van dezelfde gevolgen, dezelfde reacties ondanks het feit dat we te maken hebben met 
iemand die pessimistisch of optimistisch is.  

Beide overtuigingen hebben ironisch genoeg twee dezelfde gevaarlijke neveneffecten. 

- Immobilisme:  

• Doemdenken kan leiden tot de overtuiging dat er toch niets aan te doen is, met 
immobilisme tot gevolg. 

• Vooruitgangsoptimisme kan leiden tot de overtuiging dat wetenschap en techniek in 
de nabije toekomst ‘alles’ zullen oplossen. Dus: we hoeven niks te veranderen aan 
onze levensstijl (Bv: klimaat). Daar waar zij ervan uitgaan dat we die binnen een paar 
jaar wel perfect zullen oplossen door nog te ontdekken technische ontwikkelingen.  
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- Creatie van een externe vijand: 

In combinatie met nationalisme gaan zowel cultuurpessimisme (de ‘ander’ helpt onze cultuur 
om zeep) als vooruitgangsoptimisme (‘de ander’ houdt onze vooruitgang tegen) vaak op zoek 
naar een externe vijand, met maatschappelijk explosieve situaties tot gevolg.  

Merk op: centraal hierbij staat de altijd precaire discussie over ‘identiteit’ en de creatie van 
een zondebok. De zondebok is het zoeken van een individu of een identificeerbare groep 
buiten de eigen groep, waaraan men de oorzaken van de mislukking, de teloorgang gaat toe 
schrijven. Kan ook intern in de eigen etnische groep waar men subgroepen gaat maken (bv: 
de langdurige zieken die we terug aan het werk moeten krijgen ipv na te denken waarom we 
een halfmiljoen langdurig zieken hebben).  

Aldus uitsluitingsmechanismen en creatie van een zondebok – zie René Girard 9 – het weze 
een etnische groep (Joden, Arabieren), een categorie (50plussers, werklozen, langdurig 
zieken, vluchtelingen), die vervolgens aangepakt (‘geactiveerd’, ‘geresponsabiliseerd’, 
‘gepushbacked’) moet worden.  

• Girard stelt dat de toename van de hersenmassa bij de mensachtigen betekende dat 
ze steeds beter werden in nabootsing. Dat impliceerde een toename van het 
leervermogen, maar eveneens een toename van de rivaliteit. Uiteindelijk waren de 
dierlijke instinctieve dominantiepatronen niet meer in staat om zich te handhaven 
onder druk van het mimetische geweld. Er ontstonden zogenaamde mimetische 
crises waarbij alle leden van een groep zich tegen elkaar richtten in collectief geweld. 

Door het mimetische karakter van dat geweld evolueerde de vijandigheid van allen 
tegen allen zich naar een toestand waarbij de hele groep zich verenigde tegen een 
enkel slachtoffer, de zondebok. 

Huidige invulling: de ‘onproductieven’, die vandaag als zondebok naar voor geschoven 
worden (criterium: bijdrage tot ‘de’ economie, begrijp: de vrijemarkteconomie) en het 
ontstaan van het precariaat. 

→ Precariaat verwijst naar de onzekerheid op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak 
van een groeiende groep in onze maatschappij, die uitmondt in populisme en extremisme. 

Beide extremen (doemdenken versus vooruitgangsoptimisme) gaan uit van  

1. Het bestaan van een ideale, zelfs perfecte maatschappij, zal ten koste gaan van heel veel 
imperfecties, mensen die niet perfect zijn worden misschien uitgeschakeld.  

2. Gebaseerd op een lineaire lezing van de lineaire geschiedenis, hetzij omhoog (als erfenis van 
de Verlichting), hetzij omlaag.  Het idee van cyclische processen ontbreekt grotendeels, net 
zoals het idee dat elke maatschappij inherente tekortkomingen bevat. Als we fenomenen op 
een cyclische manier bekijken valt er iets te leren op grond van een evolutie dat men kan 
verwachten op grond van iets dat zich al een aantal keer heeft voorgedaan.  

 

9 https://nl.wikipedia.org/wiki/René_Girard_(menswetenschapper) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/René_Girard_(menswetenschapper)


 
13 

 

Beide redeneringen hanteren een selectieve blik, en vinden bevestiging van hun eigen overtuigingen. 
Tegenargumenten worden niet ernstig genomen of zelfs niet eens gehoord. 

Hoe kunnen wij daar kritisch over nadenken?  

REDENEERLIJN IN DEZE COLLEGES 

Mijn stellingen: 

(1) Élke maatschappij veroorzaakt onvermijdelijk een mate van onbehagen, en dat heeft deels 
te maken met die maatschappij, maar deels ook met het wezen van de mens zelf. 

(2) De tegenstelling maatschappij – individu is te grof, het gaat ook en zelfs vooral over de 
tegenstelling tussen een dominant maatschappijmodel en verschillende groepen 
(bijvoorbeeld sociale klassen, gender, religie, etnische achtergrond, …). Dat zijn we voorbije 
decennia wat uit het oog verloren met de individualisering. De redenering in termen van 
sociale groepen is veel bruikbaarder.  

Bv: deze coronacrisis kan men opdelen in verschillende sociale groepen die hard getroffen 
worden (bv: jongeren, senioren,… worden ieder op zijn manier hard getroffen). De 
tegenstelling van maatschappij en individu is te grof.   

Toelichting:  

Elke maatschappij veroorzaakt onvermijdelijk een mate van onbehagen, en dat heeft deels te maken 
met die maatschappij, maar deels ook met het wezen van de mens zelf. 

Een maatschappij is een historisch gegeven, een maatschappij zal een bepaald ideaalbeeld naar voor 
schuiven. Elke maatschappij houdt niet alleen iets voor, maar legt ook iets voor en sommigen zullen 
hier wel en niet aan voldoen, zo ontstaat er een spanningsveld tussen wat je bent en wat je zou 
moeten zijn.  

Het onbehagen heeft ook te maken met het wezen van de mens, er zit iets in ons dat altijd wel zal 
wringen ook als we het goed hebben. Er zijn steeds dubbele basismotieven aan het werk, namelijk 
we willen erbij horen en ons verbonden voelen. Maar tegelijkertijd willen we ons ook autonoom 
voelen. Die twee staan haaks op elkaar wat zorgt voor een innerlijke onrust.  

Vanuit het maatschappelijke: 

Elke maatschappij definieert en construeert haar ‘normale’ mens, en dus ook haar eigen 
afwijkingen. 

Tussen verschillende maatschappijen zijn er kwalitatieve verschillen. 

- Victoriaanse maatschappij: neurosen tgv seksuele frustratie met schaamte en vooral 
schuld tot gevolg (ik ben zondig, slecht)  

- Onze tijd: constante identiteitscrisis (puberteit, quarterlife, midlife…) tgv stress en 
prestatiedruk, met schuld en vooral schaamte tot gevolg (ik ben niet succesvol 
genoeg) 
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Sommige maatschappijen zullen voor meer onbehagen zorgen bij hun leden dan anderen.  

Vanuit het subject: 

Het individu verlangt naar zowel autonomie als verbondenheid – vandaar een onvermijdelijk 
spanningsveld tussen individu en groep. 

Elk individu is een verdeeld subject. Een typische manier waarop wij omgaan met onze 
innerlijke verdeeldheid is projectie: we leggen het slechte stuk van onszelf bij de ander en 
gaan het daar bestrijden. Dit doen we zowel individueel als collectief.  

Onze identiteit is 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. Nu ‘Greed is good’ en ‘Gutmenschen’ als scheldwoord. Vroeger: 
‘Bescheidenheid is een deugd’. Nu: ondernemer van jezelf (Verhaeghe, Identiteit, 2012). 

Het verschil tussen het vroegere en het huidige onbehagen, tussen de vroegere en de huidige 
maatschappij, is immens. De voornaamste punten van overeenkomst zijn dat er een onbehagen is, 
én dat we al te snel geneigd zijn de oorzaak uitsluitend in ‘de’ maatschappij te leggen.  

De tegenstelling maatschappij – individu is veel te grof, het gaat ook en vaak zelfs vooral over de 
tegenstelling tussen verschillende groepen. 

Cfr kritiek op Freud door Marcuse: driftverzaking (onderdrukking van de driften) van het individu ten 
voordele van ‘de’ cultuur?10 De driftverzaking is vaak voorbehouden voor de onderkant van de 
maatschappij en de culturele vooruitgang voor de bovengroep. 

Herbert Marcuse was lid van de Frankfurter Schule, grondleggers van de ‘critical theory’ die het 
verband individu – maatschappij bestudeerden. Marcuse combineerde Freud en Marx, en gebruikte 
ondermeer het idee van sociale klassen, samen met dat van vervreemding. 

Tegenwoordig:  

Alle accenten op ‘het’ individu, als gevolg van depolitisering (individuele moeilijkheden hebben niets 
te maken met politieke beslissingen) en desocialisering (moeilijkheden treffen nooit sociale groepen 
maar horen bij een individu dat daar grotendeels zelf verantwoordelijk voor is).  

Nodig:  

Onderscheid maken tussen groepen (sociale klassen, gender, religie, etnische achtergrond, …), én het 
in rekening brengen van de machtsverhoudingen tussen die groepen. 

 

10 https://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
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De vanzelfsprekendheid blank, mannelijk, hoog opgeleid te zijn (nog steeds de kenmerken van de 
modale wetenschapper én van de modale politieker), heeft tot gevolg dat er zeer weinig aandacht is 
voor wat het betekent dat niet te zijn. 

Sociale klassen: derde en vierde wereld blijven uitgesloten. Ter illustratie: Didier Eribon, 
Terugkeer naar Reims; zie https://boekenblog.paulverhaeghe.com 

Etnische afkomst: racisme neemt overal toe, en wordt gecombineerd/verward met het vorige 
(sociale klasse). 

Gender: #metoo is zeer recent; ongelijkheid is kleiner geworden, maar blijft: 

- Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk nog altijd minder  
- Medisch onderzoek: nog altijd hoofdzakelijk op mannelijke lichamen 

RODE DRAAD DOORHEEN DE COLLEGES 

Er schuilt een fundamenteel onbehagen in de mens zelf, onafhankelijk van de kwaliteit van de 
samenleving waarin hij leeft. Dit heeft te maken met wezenskenmerken van de mens.  

Dat onbehagen krijgt in elke maatschappij een eigen vorm, omdat elke maatschappij haar eigen 
ideaal naar voren schuift, waar een individu nooit volledig kan aan beantwoorden.  

De oplossing voor dat onbehagen ligt niet uitsluitend in het maatschappelijke, zo zal je niet steeds de 
schuld op de maatschappij kunnen schuiven. We hebben een ontologisch zelfbewustzijn, je moet 
bewust zijn van jezelf en hoe je bent in functie van de omgeving.  

Afhankelijk van de kwaliteit van een maatschappij kan het onbehagen groter of kleiner zijn, maar het 
zal nooit ontbreken, omdat het onvermijdelijk deel uitmaakt van wie we zijn (ontologisch argument).  

De verkeerde oplossing daarvoor is het onbehagen en de interne verdeeldheid op de buitenwereld 
projecteren en daar ‘op te lossen’.  

Een betere oplossing is op grond van een ontologisch zelfbewustzijn ons de vraag stellen welke 
maatschappelijke organisatie het onbehagen groter of kleiner zal maken.  

Bovendien ligt de ‘oplossing’ voor het onbehagen niet alleen in het optimaliseren van een 
maatschappij; de oplossing ligt evenzeer in een afstemming van het individu op de maatschappij, 
met een ‘verzoening’ (Hegel) van het individu met de samenleving.   

DEZE REDENEERLIJN WORDT UITGEWERKT DOORHEEN EEN AANTAL VRAGEN.  

Hoe kunnen we een maatschappij typeren, in het algemeen? Hoe past onze huidige maatschappij in 
die typering? Zie deel I. 

Als een maatschappij neerkomt op het regelen van de verhoudingen tussen mensen, dan spelen 
autoriteit en macht een centrale rol. Hoe gaat dat in zijn werk, wat kan de rol van wetenschap daarbij 
zijn? Zie deel II. 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/
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Als het onbehagen intrinsiek aan de mens is, wat zegt dat over het ‘wezen’ van de mens, over onze 
identiteit en de manier waarop we die verwerven? En op welke manier zal het maatschappelijke (zie 
deel I) zijn effecten uitoefenen op het individu, ten goede en ten kwade? Zie deel III. 

Elke maatschappij en cultuur zal zichzelf organiseren op grond van bepaalde overtuigingen over hoe 
verhoudingen tussen mensen het best geregeld kunnen worden. Wat zijn de hedendaagse 
overtuigingen, en op welke manier geven zij vorm aan onze identiteit en aan het onbehagen? Zie 
deel IV. 

Elke maatschappij creëert haar eigen ideale mens, en definieert in dezelfde beweging wat afwijkend 
is van dat ideaal, hetzij juridisch, hetzij medisch, hetzij psychologisch. Welke ideale normaliteit en 
welke afwijkingen en stoornissen kennen we vandaag?  Zie deel V. 

Tot slot: wat is de plaats en de functie van de psychologie hierbij, van onderzoek tot toepassing, van 
assessment tot behandeling? Zie deel VI. 
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DEEL I: CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ  
Als we de verhouding tussen individu en maatschappijkritisch willen bestuderen, dan hebben we een 

aantal ingangen nodig waarmee we de wisselwerking tussen maatschappij en individu kunnen 

begrijpen. Wat bedoelen we nu juist met maatschappij? Bv: massa kan men heel strik definiëren, 

maar maatschappij is wel moeilijk. Het zijn semantische definities. Het is ontzettend belangrijk om 

aan te geven wat er bedoeld wordt met bepaalde begrippen om een meer onderbouwde discussie 

mogelijk te maken.  

EEN MAATSCHAPPIJ KUNNEN WE ALS VOLGT TYPEREN:  

Vier ingangen die je vaak zal zien terugkeren. 

1) Door de manier waarop zij de uitwisseling van goederen en diensten organiseert onder haar 

leden (economie) 

2) Door de inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen (groepen en individuen) 

(sociaal) 

3) Door de gestrengheid waarmee zij de uitwisseling en de verhoudingen regelt (gezag) 

4) Door de wijze van omgaan met het transcendente (weten en waarheid) 

ALGEMEEN 

De typering van het maatschappelijke heeft alles te maken met identiteit, hoe we die ervaren en beleven en 

hoe we die uiten met anderen. 

1; DOOR DE MANIER WAAROP ZIJ DE UI TWISSELING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 

ORGANISEERT ONDER HAAR LEDEN 

Een bepaalde vorm van economie (veel verschillende economische stelsels), want de economie waar 

we vandaag in leven is maar een bepaald onderdeel van de economie. Dat opent dan de 

mogelijkheid om na te denken over alternatieven, en dat wordt heel vaak bijna onmogelijk gemaakt. 

Het is onze bedoeling om ruimer te kijken. Economie komt uit het Grieks en betekent 

huishoudkunde.  

Uitwisseling van goederen en diensten: voeding, veiligheid, seksualiteit, huisvesting, 

gebruiksvoorwerpen, zorg voor de niet-actieve leden (kinderen/ouderen), onderwijs/opleiding, 

communicatie, vervoer, … (lijst kan uitgebreid worden).  

→ Hoe worden deze uitwisselingen georganiseerd? Dit is een centraal punt in de antropologie. 

Antropologisch: uitwisselingen gebeurden tussen groepen nl tussen families, sociale klassen, landen, 

individuen, en dit volgens maatschappelijk vastgelegde patronen (huwelijkscontracten, 

erfenisrechten, arbeidsovereenkomsten, handelsverdragen, tradities, … 
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De wijze waarop uitwisselingen gebeuren is een goede manier om een maatschappij kernachtig te 

definiëren. Cfr Marcel Mauss Essai sur le don en Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la 

parenté1 (Het analyseert de economische praktijken van verschillende zogenaamde archaïsche 

samenlevingen en stelt vast dat ze een gemeenschappelijke centrale praktijk hebben die is gericht op 

wederzijdse uitwisseling. Ze komen voor tussen groepen, niet alleen tussen individuen, en ze zijn een 

cruciaal onderdeel van "totale fenomenen" die niet alleen werken om rijkdom en allianties op te 

bouwen, maar ook om sociale solidariteit, omdat "het geschenk" alle aspecten van de samenleving 

doordringt). 

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

- Wederzijdse uitwisseling (“Quid pro quoque” “Do ut des”) 

- De erkenning (!) die daarbij hoort (wie geeft er, wie krijgt er, en waarom)  

- De verhoudingen die daardoor (door de uitwisseling) tot stand komen (wederkerigheid, 

afhankelijkheid, schuld2). Diegene die krijgt staat in een mindere positie, diegene die geeft 

staat erboven. Je krijgt daar een effect dat op een bepaalde manier bijdraait tot identiteit, 

namelijk het gevoel dat die persoon krijgt wanneer die aan de krijgende of gevende kant 

staan. 

- Bovendien is de uitwisseling bepalend voor de identiteit (cfr infra) 

Vroeger gebeurde uitwisseling van vrouwen en kinderen, vandaag de dag wordt dat nog nauwelijks 

gepikt. Het gaat dus over uitwisseling van personen, maar ook over goederen.  

 ‘Uitwisseling’ is bijgevolg veel ruimer dan de hedendaagse reductie tot een commercieel-

economische invulling met de bijbehorende reductie van mensen tot ‘cliënten’ en ‘consumenten’. 

Dat betekent dat een aantal belangrijke functies of instituties van onze maatschappij plots ook 

gereduceerd worden tot de commercieel-economische invulling.  

Bv: universiteit is een kennis bedrijf geworden, als je ziek bent ga je niet zo zeer naar een ziekenhuis 

maar naar een zorg bedrijf (gelimiteerde invulling), iemand die uit huwelijk stapt komt opnieuw in de 

single markt. 

Vandaar de koppeling met (2): 

2; DOOR DE INHOUDELIJKE REGELING VAN DE VERHOUDINGEN TUSSEN MENSEN 

- verhouding tussen meerderen en minderen  

- verhouding tussen gelijken 

- verhouding tussen verschillende gender  

- verhouding tegenover onszelf en eigen lichaam 

 

1  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gift_(essay) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Debt:_The_First_5000_Years 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gift_(essay)
https://en.wikipedia.org/wiki/Debt:_The_First_5000_Years
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Dergelijke verhoudingen doen zich voor op groepsniveau (cfr sociale klassen; cfr gender) maar 

evenzeer op het vlak van individuen (ik als heteroman tegenover de ander die een heterovrouw is, 

Mijn genderidentiteit zal schatplichtig zijn aan de maatschappelijke regeling van die verhoudingen, 

namelijk tegenover een heterovrouw). 

Merk op dat de vier cruciale verhoudingen ten opzichte van anderen zich ten volle weerspiegelen in 

onze identiteit (complex samenspel van die vier verhoudingen): 

- Mijn genderidentiteit  

- De manier waarop ik denk over en omga met de ander-gelijke 

- De wijze waarop ik omga met autoriteit 

- Dit alles gefundeerd op de manier waarop ik omga met mijn eigen lichaam  

Mijn? Ik?  

Mijn individuele identiteit wordt grotendeels collectief ingevuld (de maatschappelijke omgeving 

waarin we opgroeien is bepalend voor de manier waarop ik de vier cruciale verhoudingen aanga – cfr 

infra, vertoog en praktijken), naast een individueel stuk (ik kan die verhoudingen tot op zekere 

hoogte ook zelf vormgeven) (cfr infra identiteitsconstructie). 

Belangrijk: de erkenning die iemand (niet) krijgt van de ander, als dé voorwaarde voor een goed 

leven in het algemeen en voor identiteitsontwikkeling in het bijzonder. Noodzaak om erkend te 

worden door de ander, erkenning betekent dat je gezien wordt, dat iemand jou ziet staan. 

De vier verhoudingen zitten bovendien vol normen en waarden; identiteit is nooit neutraal (vandaar 

botsing tussen identiteiten uit verschillende culturen wegens andere verhoudingen met andere 

normen en waarden). 

Vandaar de koppeling met (3): autoriteit.  

Historische wijzigingen en maatschappelijke veranderingen betreffen heel vaak de sociale 

verhoudingen en dus de identiteit: 

- “Sociaal contract”:3 historische evolutie van ongelijkheid naar gelijkwaardigheid; van 

absolutisme naar een verdeling van rechten en plichten; opkomst (accent op 

solidariteit) en ondergang (accent op competitiviteit) van verzorgingsmaatschappij met 

een terugkeer naar 19de eeuwse liefdadigheid (‘de warmste week’); … 

- Emancipatiebewegingen: gelijkwaardigheid tussen man en vrouw; uitbreiding naar 

andere genders buiten het heteronormatieve.  

- Biopolitiek: van volksgezondheid naar individuele verantwoordelijkheid 

 

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_contract 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_contract


 
20 

3; DOOR DE GESTRENGHEID WAARMEE ZIJ DIE UITWISSELING EN DIE VERHOUDINGEN REGELT, 

OP BASIS VAN MACHT EN/OF AUTORITEIT  

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

tradities (mores), wetten (leges) en regelgevingen.  

Deze 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 (cfr infra N.Elias). 

Elke maatschappij oefent op haar eigen wijze autoriteit en macht uit om de uitwisselingen en de 

verhoudingen binnen de ‘juiste’ banen te leiden. De geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de 

autoriteit is daarbij cruciaal. Als vertrouwen wordt aangetast heeft de maatschappij een ernstig 

probleem. 

4; DOOR DE WIJZE VAN OMGAAN MET HET TRANSCENDENTE 

Doorheen de drie vorige typeringen van een maatschappij schemert er een vierde, die veel minder 

vatbaar is, maar wel zeer bepalend voor de kwaliteit van een maatschappij: de min of meer 

algemeen gedeelde houding tegenover en overtuiging met betrekking tot existentiële vraagstukken 

(geboorte, seksualiteit, lust en pijn, ziekte, dood, …).  

‘Existentieel’ betekent dat deze vraagstukken zowel uiterst belangrijk zijn als nauwelijks vatbaar 

binnen het normale weten en de normale praktijken (ziekte, dood, geboorte…, hebben 

gemeenschappelijk dat we er weinig over begrijpen, overstijgt ons begrijpen). Er zijn meerdere 

benamingen voor deze gemeenschappelijke houding, wat op zich al een aanwijzing is voor het niet-

vatbare: metafysisch, religieus, ideologisch, transcendent. In deze colleges gaat de voorkeur naar 

‘transcendent’, als meest neutrale benaming voor denkbeelden die in se nooit neutraal zijn, maar 

altijd ethisch gegrond. Wat we niet begrijpen proberen we toch greep op te krijgen. 

De houding tegenover het transcendente is belangrijk voor de kwaliteit van een maatschappij omdat 

zij bepalend is voor de zingeving, d.w.z. de idealen en het hogere doel van de burgers en bijdraagt 

tot de verbinding tussen de mensen tegenover wat het individu beangstigt én fascineert. De 

bijbehorende ideeën drukken hun stempel op de drie andere typeringen (verdeling goederen, 

regeling verhoudingen, macht/autoriteit). 

Het transcendente is iets wat we als groep gaan hanteren. We moeten altijd aansluiting hebben met 

een groep omdat grond te kunnen geven (religie, religare = verbinden). 

VANDAAG (SPELING VAN 20 JAAR) 

1; UITWISSELING OP GROND VAN MARKTSAMENLEVING 

Eudaimonia, het goede leven: invulling wordt grotendeels beperkt tot materiële voorwaarden 

(voeding, kledij, huisvesting, gebruiksvoorwerpen), bovendien met een statuswaarde, in combinatie 

met de zekerheid dat die voorwaarden vervuld blijven. Het geluk wordt bereikt als iemand voldoende 

materiële zaken bezit. 
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Tot een bepaald niveau correleert een stijging in materiële welvaart met welzijn (variabelen die 

effectief meetbaar zijn). Varieert van land tot land. Als je een bepaalde regio bekijkt dan zie je dat tot 

een bepaald inkomen het welzijn stijgt, boven dat niveau van inkomen zal het niet meer stijgen. 

Voorbij dat niveau stopt de correlatie of wordt ze zelfs negatief.  

Vroeger was er een bestaanseconomie: enkel produceren wat men zelf nodig heeft, met slechts 

beperkt overschot; men produceerde zelf ‘alles’, meestal in familieverband; grote autonomie mbt 

buitenwereld, wel afhankelijk van weersomstandigheden. 

Tegenwoordig: vrijemarkteconomie 4 

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

producten zorgt. 

→ Als je een vrijemarkt samenleving hebt die landbouwers op de markt kunnen aanbieden en ze 

bieden aardappels aan voor 10 euro en anderen vragen misschien maar 5 euro, dan zal die 10 

wat moeten zakken en die 5 wat moeten stijgen (onzichtbare hand die daarvoor zorgt), 

moesten deze aardappels schaars zijn dan zal de prijs stijgen. De prijs wordt dus bepaald door 

vraag een aanbod.  

• Dat betekent dat je als overheid niet moet interveniëren en deze dus met rust kan 

laten. Als deze met rust wordt gelaten bekom je een vrije markt. Als die vrije markt 

functioneert zal je de juiste prijs voor een product betalen wat voordelig is voor 

iedereen en de overheid moet dus niets doen.  

• Zo’n vrije markt is enkel mogelijk als de overheid hier enkele regels rond bouwt om 

concurrentievorming en monopolievorming tegen te gaan. 

De verhouding tussen vraag en aanbod zou zelfregulerend werken (zie ‘de onzichtbare hand’ van 

Adam Smith).5  

Dus: overheid mag nauwelijks interveniëren.  

Maar: het vrije van de vrije markt wordt telkens bedreigd door concurrentievervalsing, 

kartelvorming en monopolies.  

Vandaar de paradox: er zijn altijd politieke regelgevingen nodig om de vrije markt mogelijk te 

maken.  

→ Bv: als de landbouwer van 10 euro zegt dat ze beiden 9 euro vragen dan moeten ze wel 9 euro 

geven want hebben als enigste aardappelen, typisch voorbeeld van monopolie vorming die 

niet marktconform is, dit gebeurt dus wel bij multinationals. Prijzen worden bepaald door 

positie en dus niet door vrije markt.  

Dominante overtuiging tot vandaag: dat vrije markt borg staat voor democratie en vooruitgang.  

 

 

4 Het tegenovergestelde model is een centraal geleide planeconomie zoals in de vroegere USSR.  De productie 

wordt gedirigeerd van bovenuit, in functie van een bepaalde ideologie; autonomie van het individu is nagenoeg 

nul, democratie ontbreekt.  

5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzichtbare_hand 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzichtbare_hand
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Sedert de millenniumwisseling toont de ervaring iets anders:  

- Vrijheid en autonomie nemen af 

- Ongelijkheid neemt toe 

- Economie verkeert in crisis, het zelfregulerende werkt niet langer 

Verklaring: een vrijemarktsamenleving vertoont een interne dynamiek die tijdens de 

aanvangsperiode zeer positief is maar uiteindelijk uitmondt in het omgekeerde. Critici gaan de 

koppeling tussen vrijemarkt en vrijheid betwisten, waarbij ze zeggen dat vrijemarkt zorgt voor een 

afbraak van democratie waarbij twee groepen over elkaar staan. Dominante groepen schuiven de 

koppeling van vrijemarkt en vrijheid naar voor en je hebt critici die het tegenovergestelde naar voor 

schuiven. 

Vrijemarkt heeft inderdaad gezorgd voor democratie, MAAR ook heel veel negatieve effecten die 

meer zichtbaar worden en toenemen.  

Twee belangrijke auteurs: Karl Polanyi en Bas van Bavel. 

Karl Polanyi (1944). The Great Transformation. The political and economic origins of our time.6 

Het boek maakt iets duidelijk, want vanaf je het ziet vraag je u af hoe het komt dat je dat nog nooit 

eerder gezien hebt. Hij beschrijft de overgang naar een vrijemarkteconomie als een historische 

transformatie:  

"(...) daarom is de beheersing van het economisch systeem door de markt van overweldigend belang 

voor de hele organisatie van de samenleving: het betekent niet minder dan het runnen van de 

samenleving als een aanhangsel van de markt. In plaats van dat de economie is ingebed in de sociale 

verhoudingen, zijn de sociale verhoudingen ingebed in het economisch systeem (...) Want zodra het 

economisch systeem is georganiseerd in afzonderlijke instellingen (...) moet de maatschappij zodanig 

worden vormgegeven dat dat systeem volgens zijn eigen wetten kan functioneren. Dit is de betekenis 

van de bekende bewering dat een markteconomie alleen kan functioneren in een marktsamenleving."  

(Polanyi, 1944, p.60). 

Eeuwenlang was het zo dat economie (uitwisseling van goederen en diensten) ten dienste stond van 

de maatschappij. Deze heeft zich op een moment omgedraaid, de maatschappij staat nu ten dienste 

van de economie. Zoals nu in de pandemie zie je dat er vaak over de maatregelen wordt nagedacht 

in verband met de economie. Datgene wat een middel was voor een doel is omgekeerd, namelijk de 

economie is het doel geworden met de maatschappij als middel. 

 

6 https://eh.net/book_reviews/the-great-transformation-the-political-and-economic-origins-of-our-time/ 

https://eh.net/book_reviews/the-great-transformation-the-political-and-economic-origins-of-our-time/
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Eens ‘de grote transformatie’ gebeurd is, worden alle uitwisselingen concurrentieel en commercieel, 

is de markt niet langer vrij en gaat als ‘onzichtbare macht’ ook de verhoudingen tussen mensen 

bepalen. Niet alleen uitwisseling tussen producten, maar ook tussen diensten.  

→ Vreemde gelijkschakeling tussen producten en diensten. Er komt een uitwissing tussen het 

diensten (dienstverlening vanuit het maatschappelijke bv: school, ziekenhuis, openbaar 

vervoer, niet materieel) en producten (tastbare zaken zoals stoelen in de aula). Het ene moet 

winst opbrengen, het andere niet. Het is niet de bedoeling dat een ziekenhuis winst oplevert. 

We krijgen het idee van een noodzakelijke privatisering. Dit verklaart waarom we in deze 

colleges veel aandacht besteden aan het economische aspect: in onze tijd bepaalt de 

vrijemarkteconomie de volledige maatschappij én het individu.  

Bv: zorg voor ouderen: wij hebben die ouderenzorg geprivatiseerd met de bedoeling er winst uit te 

halen. 

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

mensen. 

In de hedendaagse vrijemarkteconomie worden diensten op dezelfde manier verhandeld als 

producten, met verwaarlozing van de nochtans wezenlijke verschillen:  

- Een product is tastbaar, materieel (een zonnepaneel) versus een immateriële dienst 

(onderwijs, zorg) 

- Productie gebeurt op andere plaats en tijd dan consumptie versus productie en 

consumptie vallen samen. Waar het gemaakt wordt valt niet samen met waar het 

gebruikt wordt. 

- Persoonlijke verhouding tussen producent en consument speelt nauwelijks een rol 

versus bij dienstverlening staat de persoonlijke verhouding centraal (bv: diegene die 

onderwijs geeft of zorg geeft is belangrijk, want die mensen kunnen dat goed of slecht 

doen). 

- Kwaliteit eerder homogeen (kenmerken van een zonnepaneel) en dus goed meetbaar 

versus kwaliteit eerder heterogeen (zorgrelatie sterk afhankelijk van context) en dus 

moeilijk meetbaar. 

Ook diensten worden tegenwoordig als producten gezien. 

Voorbeelden van negatieve gevolgen van gelijkschakeling producten en diensten: 

- Kwaliteit van het onderwijs wordt afgemeten aan het aantal afgeleverde diploma’s, 

namelijk de producten zijn de studenten. De output, de kwantiteit wordt bepalend 

geacht voor de kwaliteit. Dus hoe meer afgestudeerden hoe beter de universiteit 

functioneert. Hoe meer studenten er worden afgeleverd, hoe meer geld ze krijgen. 

- Kwaliteit van de zorg wordt afgemeten aan kosten/baten analyse, dus beperking van 

de tijd die besteed mag worden aan de cliënt (‘doucheminuten’). 

→ Loonkosten onderdrukken in de zorg door een beperkt aantal mensen aan te 

nemen, laag geschoold zijn want kosten minder en zo efficiënt mogelijk 

werken (dus zo snel mogelijk). Een efficiënte zorgverlener krijgt 7 minuten de 

tijd om een bejaarde te wassen. 
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- De kwaliteit van elke academicus wordt gemeten door het tellen van het aantal A1 

publicaties en de citation index  

- De verhouding tussen dienstverlener en cliënt wordt van instrumenteel 

(‘protocollair’) en dus van ondergeschikt belang  

Bas van Bavel (2018): De onzichtbare hand. Hoe markteconomieën opkomen en neergaan.7 

Polanyi beschrijft een lineaire evolutie, met de vrijemarkteconomie als een recent historisch 

fenomeen. Hij gaat uit van de meest evidente manier waarop we de geschiedenis begrijpen, meest 

klassieke visie van geschiedenis.  

Van Bavel hanteert een cyclisch model en toont hoe vrijemarkteconomieën al meerdere keren in de 

geschiedenis voorgekomen zijn en daarbij een typisch verloop kennen. Als je de geschiedenis van 

iets kent dan kun je het heden veel beter begrijpen en een beter zicht op de toekomst werpen, want 

er tekenen zich bepaalde patronen uit die de kans hebben om in de toekomst opnieuw voor te 

komen. Hij combineert economie met geschiedenis. Cyclisch wil zeggen dat bepaalde dingen zich 

herhalen. 

Ideaal is een combinatie van de twee en dat zien we bij Bas van Bavel. 

Korte samenvatting van de cyclus:  

 “(…) de oorspronkelijk zo positieve terugkoppelingscyclus van toenemende vrijheid, 

groeiende factormarkten en economische groei slaat om in een negatieve cyclus van 

toenemende maatschappelijke polarisatie, een toenemende verstoring van het 

marktevenwicht ten gunste van de belangen van de marktelites, en stagnatie van de 

economie, uiteindelijk gevolgd door relatieve of absolute achteruitgang.” (van Bavel, 2018, 

p.371). 

Schematisch (zie overzicht uit het boek in bijlage): 

- Startpunt is een succesvolle sociale revolte tegen een feodale bestuursvorm.  

• Feodaal: je hebt de boeren, de clerus en de adel. Je hebt de standen en er is 

geen mogelijkheid om daar beweging in te krijgen. Daartegen ontstaat een 

opstand.   

- Ontstaan van een open samenleving met zelforganisatie (ambachten gegroepeerd in 

gilden; handelaars gegroepeerd in hanzes → zelforganiserende groepen die gaan 

afspreken) en sociale gelijkwaardigheid (de visie van Adam Smith is gebaseerd op deze 

periode van de cyclus).  

- Marktwerking neemt geleidelijk de overhand, wederzijds vertrouwen en 

gelijkwaardigheid verdwijnen naar de achtergrond. Op een bepaald ogenblik vindt een 

kanteling plaats. 

 

7 Voor een bespreking, ga naar https://boekenblog.paulverhaeghe.com/bas-van-bavel/ 

 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/bas-van-bavel/
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- Factormarkten worden dominant en nemen de politieke macht over. Als we het hebben 

over markten denken we aan producten. Een factormarkt, daarop worden de middelen 

verhandelt, de middelen om de producten te maken. Grond, arbeid en kapitaal 

(middelen heb je nodig om producten te maken). Deze zijn geruime tijd niet 

verhandeld. Die bleven deel uitmaken van het bezit van een stad, of een gilde (het 

patrimonium: hetgeen wat men had en hield).  

• Vanaf een bepaald ogenblik wordt dat ook verhandeld (gronden, arbeiders en 

kapitaal worden verkocht). Vanaf het moment dat deze factoren een product 

worden, moet daar een wettelijk kader rondkomen die worden opgelegd vanuit 

de maatschappij. De belasting wordt hoofdzakelijk gezet op arbeiders, terwijl 

dit het minst oplevert en vermogen het meest. Dit is een beslissing die 

verregaande effecten heeft op hoe een samenleving functioneert. 

- Productiemarkten worden minder interessant voor investering 

- Reële economie stagneert, sociale ongelijkheid neemt toe 

- Ondergang en/of revolte  

Kantelpunt in de cyclus: het ogenblik waarop factormarkten overnemen van productiemarkten.  

- Productiemarkten: verhandeling van echte producten 

- Factormarkten (met als bekendste de kapitaalmarkt): verhandeling van de middelen 

(de ‘factoren’) om goederen en diensten te produceren, zoals grond (natuur), arbeid 

(mensen) en kapitaal (geld). Ondertussen ‘financiële producten’ die neerkomen op 

herverpakte schulden.  

Evolutie inzake factormarkten: 

- De oorspronkelijke bedoeling van kapitaalmarkten (denk aan de eerste ‘beurs’) is het 

faciliteren van ondernemingen en dus van de productie en handel (kapitaal als middel). 

De eerste beurs werd opgericht in Nederland. Het creëren van aandelen in iets reëels, 

namelijk een aandeel in het eventuele verlies, maar ook in de winst.  

- In de verdere evolutie van de vrijemarktsamenleving wordt kapitaal het doel op zich, 

waarbij het bovendien ook als middel dient: het verhandelen van kapitaal (aandelen, 

verzekeringen en alle hedendaagse ‘financiële producten’) levert nog veel meer 

kapitaal op, bovendien op korte termijn. Vanaf een bepaald ogenblik zal men kapitaal 

als product behandelen, namelijk je wil de aandelen zelf verkopen. Het middel wordt 

op zich een product.  

- Je kreeg een verschuiving naar de kapitaalmarkten omdat je daar heel wat winst mee 

kan maken. Als je vertrekt met een groot vermogen kan je heel snel meer vermogen 

krijgen en er komt een verschuiving van de productiemarkt naar de kapitaalmarkt. Op 

korte tijd zie je een enorme toename van het vermogen in een kleine groep, en deze 

groep zal de macht naar zich toetrekken en op grond daarvan de maatschappij 

domineren of de politiek gaan aansturen.  
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Gevolg: een enorme vermogenstoename bij een kleine groep zonder dat de reële 

economie toeneemt. Reden: investeren in arbeid en productie brengt veel minder op 

dan investeren in kapitaal op zich. In het beursjargon heet dit: ‘Wall street kills Main 

street’.  

→ De hoeveelheid btw die je betaald is voor iedereen hetzelfde. Bepaalde 

producten krijgen een btw opgelegd en anderen helemaal niet. Tot voor kort 

werden maandverbanden als luxeproduct gezien met veel btw op, pas sinds 

kort dat dit minder is. Er is geen enkel financieel product (aandelen), waar 

btw op is. Beslissingen worden dus genomen door groepen die aangestuurd 

worden op die markt. De eindfase is dat de vrijemarkt geen vrije markt meer 

is. De enige groei is op de kapitaalmarkten. 

- Eindfase: de 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 gaat aansturen in functie van het eigen belang. Concreet: 

deze groep schrijft de wetgeving, en bepaalt de daarbij aansluitende rechtspraak. 

Wijziging van de regelgevingen op dat vlak hebben enorme maatschappelijke gevolgen. 

Gevolg: de vrije markt is niet langer meer vrij, er ontstaan monopolies. De algemene 

levensstandaard begint te dalen, de vermogensongelijkheid wordt nog groter, de 

sociale spanningen nemen toe. Er ontstaat een nieuwe versie van het feodaal tijdperk, 

waarbij een kleine groep superrijken steeds meer machtsmiddelen moet inzetten 

(macht, géén autoriteit, cfr infra) om haar positie te behouden.  

 De gevestigde macht blijft inzetten op ‘groei’, maar ondertussen is dat een 

fantoomgroei geworden, zie 

→ Fantoomgroei illustreert wat er in de laatste fase van een 

vrijemarktsamenleving gebeurt, en wat de verschillen zijn met het officiële 

verhaal. De huidige ‘groei’, zowel bij gezinnen als bedrijven, berust op 

schulden. Groei is fantoomgroei. We waren nog nooit zo rijk als nu. Maar wie 

beter kijkt, ziet dat steeds minder mensen meedelen in al die welvaart. 

Ouderen moeten langer door tot hun pensioen. Jongeren hebben het voor 

het eerst minder goed dan hun ouders. En een woning is in veel steden ook 

voor de betere middenklasse onbetaalbaar. Zelfs wie zuinig leeft heeft een 

probleem: sparen kost binnenkort geld. 

Merk op: dit is een cyclisch proces dat zich in de geschiedenis al meerdere malen voorgedaan heeft. 

Bijkomende effecten:  

- Maatschappelijke veranderingen binnen de cyclus van een vrijemarktsamenleving 

impliceren ook veranderingen op vlak van identiteit (cfr infra) 

- Vrijemarkteconomie vraagt structureel om voortdurende groei, dus om voortdurend 

toenemende consumptie 

- Vandaar: producten met kortere levensduur, creatie van nieuwe ‘behoeftes’, 

stimuleren van consumentisme met effecten op identiteit (‘keeping up with the Jones’) 

- Resultaat: sociale spanningen, milieuschade en klimaatchaos.  
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Effecten op eudaimonia? 

Wat aanvankelijk voor een toename van het goede leven gezorgd heeft (vrije markt bewerkt 

aanvankelijk stijgende levensstandaard, dalende ongelijkheid, toename van autonomie en 

zelforganisatie, democratie) werkt nu omgekeerd (eindfase van de cyclus: daling van de 

levensstandaard, toename van ongelijkheid, verlies aan autonomie, macht geconcentreerd bij een 

oligarchie).  

Toenemende ongelijkheid zorgt voor toename van psychosociale problemen in elke laag van de 

bevolking. Het goede leven wordt verward met professioneel succes en consumentisme (cfr infra: 

vervreemding, effect op het lichaam).  

Positieve kernmerken van vrijemarkt zijn reëel, maar deze vinden plaats in de eerste elft van de 

cyclus. In de tweede helft van die cyclus, op grond van interne dynamieken doet die vrijemarkt 

samenleving zichzelf de das om. Het resulteert in het omgekeerde dan wat je in de eerste helft zou 

denken. Onze vrijemarkt samenleving is niet hetzelfde als in Amerika dus je moet meer genuanceerd 

gaan denken. Onze maatschappij wordt bepaald door de economie.  

2; VERHOUDINGEN TUSSEN MENSEN  

Eudaimonia, het goede leven: primaire psychosociale voorwaarde is erkenning krijgen van anderen, 

binnen verschillende luiken van onze identiteit (met twee grote uitschieters: intieme relaties en 

professionele verhoudingen). 

 

 



 
28 

Merk op: de verhouding tussen individu en groep is altijd dubbel en dus dubbelzinnig: 

- Erbij willen horen 

- Autonoom willen zijn, ons eigen ding willen doen. 

Als uitdrukking van twee ontologische gerichtheden (cfr infra) 

• Een maatschappij kan het accent leggen op verplichte groepsvorming (‘verzuiling’), waardoor 

het individu te weinig autonomie ervaart. Kan gaan om groep van gender, sociale klasse… je 

maakte deel uit van een bepaalde zuil. Je moest je conformeren aan de criteria die door die 

groep opgelegd werden.  

• Of, omgekeerd, een maatschappij kan het accent leggen op verplichte individualisering, 

waardoor het individu te weinig verbondenheid ervaart. Je ziet een bottom-up beweging die 

de rechten van het individu zal bewerkstelligen, want die verzuiling zorgde voor een 

verplichte conformiteit. Vanaf de jaren 70 krijg je revolutie naar de individualisering, en 

vandaag zien we vooral nadruk op het individu en totaal niet meer op de groep.  

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

desocialisering.  

- Alle verantwoordelijkheid voor succes of mislukking wordt bij het individu gelegd 

(individualisering); problemen zouden niets te maken hebben met de sociale klasse 

waartoe men behoort (desocialisering), noch met politieke beslissingen (depolitisering) 

• Individualisering betekent dat alles op het individu geschreven wordt, het 

individu is verantwoordelijk en moet het zelf waarmaken en zelf de nodige 

inspanningen leveren. We hebben zeer veel langdurige werklozen, en om de 

zoveel tijd zeggen politiekers dat die te veel kosten en moeten ervoor zorgen 

dat ze terug aan het werk gaan. Achterliggende reden is dat ze profiteurs zijn, 

maar die volledige groep daarmee wegzetten klopt niet. Maatschappelijk zou 

het relevanter zijn om na te gaan hoe het komt dat er zoveel werklozen zijn. 

Maar die vraag kan niet gesteld worden want hoort niet in het denkkader van 

het individu.  

• Depolitisering: Niet meer het verband leggen tussen politieke beslissingen en 

gebeurtenissen in de maatschappij. 

• Desocialisering betekent dat er nauwelijks nog een verband gelegd wordt 

tussen bepaalde effecten en bepaalde sociale groepen. De meerderheid 

worden gereduceerd tot een amorfe massa, grote groep tegenover een klein 

groepje. De effecten van de pandemie (lockdown) zijn verschillend afhankelijk 

van de sociale groep en leeftijd waartoe je behoort. Er is een verschil als je in 

een groot huis woont of als je in een appartement woont met drie kinderen. 

- Individualisering wordt voorgesteld als vrijheid, terwijl er in de realiteit steeds meer 

autonomieverlies is (toenemende regelgeving en disciplinering) 

- Daarbij wordt ‘keuzevrijheid’ als schaamlapje gebruikt, want de keuze beperkt zich 

steeds meer tot ‘uw geld (carrière) of uw leven (gezondheid)’ 
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- Gevolgen ter hoogte van het individu: faalangst, te weinig gevoel van erkenning door 

anderen, wantrouwen, eenzaamheid, burn-out, langdurig ziek. 8 

Ondanks de hoge materiële welvaart en de steeds stijgende consumptie daalt de eudaimonia op 

grond van een groter gevoel van onbehagen door verlies van verbondenheid en stijging van het 

sociaal wantrouwen. 

3; AUTORITEIT EN MACHT 

Eudaimonia, het goede leven: voorwaarde daartoe is veiligheid, wat betekent dat sociale regels & 

wetten nageleefd worden en overtreders bestraft.  Veiligheid voor de leden van de maatschappij en 

die een duurzaamheid moet hebben. En om veiligheid te realiseren moet er autoriteit aanwezig zijn. 

De kans op onveiligheid neemt steeds af, zeker ten opzichte van andere gebieden. Toch neemt het 

gevoel van onveiligheid toe. Er is een sterke daling van het vertrouwen in de autoriteit en het is die 

autoriteit die voor de veiligheid moet zorgen. 

Bv: de pandemie kan je begrijpen als een vertrouwenscrisis. Want niet iedereen zegt hetzelfde en 

hangt dus af van wie je vertrouwt. 

Sociale regels betreffen: 

- De uitwisseling van goederen en in het kielzog daarvan, de billijke verdeling van ‘lusten 

en lasten’. 

- De verhoudingen tussen mensen, meer bepaald de bescherming van zwakkeren 

(traditioneel: vrouwen, kinderen, armen) tegen de sterkere groep. 

Merk op: wij hebben als soort een aangeboren afkeer van ongelijke behandeling (cfr infra, Frans de 

Waal).  

Historische evolutie: 

- ‘Mores’ en ‘ethos’ (zeden en gewoonten, vandaar: moraal en ethiek) worden ‘leges’, 

wetten 

- Controle op naleving van regels wordt steeds meer door een centrale autoriteit 

geregeld (wetten, rechtbanken, politie) 

- Traditioneel gebeurde dat top-down op basis van een patriarchaal georganiseerde 

autoriteit, met een nauwe koppeling aan institutionele religie (kerk en staat) 

- Democratisering: transitie naar horizontaal georganiseerde controlesystemen, waarbij 

autoriteit/macht niet langer bij een piramidaal georganiseerde overheid ligt, en er een 

splitsing tussen kerk en staat komt 

- Tegenwoordig: accent op anonieme macht uitgeoefend door financieel-economische 

instellingen die opleggen wat overheden moeten doen (zie eindfase in de cyclus van 

van Bavel) die op hun beurt hun burgers disciplineren 

 

8 https://radio1.be/podcast-eenzaam 

 

https://radio1.be/podcast-eenzaam
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Gevolgen:   

- Stijgend onveiligheidsgevoel terwijl daar objectief weinig reden toe is 

- Daling van het vertrouwen in de instanties die veiligheid zouden moeten bieden: 

overheid, gerecht, politie 

Dit is een fundamenteel probleem voor een samenleving: de verdwijning van (het vertrouwen in) de 

autoriteit. 

Om dit te kunnen begrijpen, is inzicht nodig in wat autoriteit & macht is en hoe die uitgeoefend 

worden. Dit vraagt een apart hoofdstuk, over: 

- Wat is het onderscheid tussen autoriteit en macht? 

- Hoe worden macht en autoriteit maatschappelijk geïnstalleerd? 

- Waarop berust de geloofwaardigheid ervan?  

- Ruimer: wat kunnen we voor waar en gezaghebbend aannemen?  

Zie volgend college.  

4; OMGANGSVORMEN MET HET TRANSCENDENTE 

Hoe gaat een maatschappij om met een aantal existentiële vraagstukken? Welke ideeën zal een 

maatschappij daarover aanreiken? Het transcendente handelt over immateriële zaken, namelijk 

zingeving en zinverlening in onderlinge gemeenschap gekoppeld aan anderen die dezelfde zingeving 

delen.  

Al op jonge leeftijd (3-4 jaar) stellen ze zich zo’n vragen. Ze willen weten waar ze vandaan komen en 

waar ze naartoe gaan. Ze zijn benieuwd naar verschillen tussen meisjes en jongens en waar zij zich 

verhouden tussen die twee categorieën.  

Eudaimonia betreft niet alleen het concrete, materiële leven, maar ook en zelfs vooral zingeving en 

de verbinding met anderen in confrontatie met wat beangstigt en fascineert, en tezelfdertijd 

onvatbaar blijft. 

De verhoudingen tussen mensen en de uitwisseling van goederen en diensten betreffen in de 

hedendaagse maatschappij grotendeels concrete dingen en gedrag.  

De belangrijkste uitwisselingen tussen mensen en de belangrijkste aspecten van de intermenselijke 

verhoudingen handelen evenwel over immateriële zaken (zoals erkenning, zorg en liefde) en 

existentiële vragen waarop nooit volledige of definitieve antwoorden mogelijk zijn.  

Existentiële vragen (betreffende oorsprong, geboorte, dood, ziekte, seksualiteit, liefde, haat, …) 

‘transcenderen’ (overstijgen) het concrete; ze zijn existentieel omdat ze ons confronteren met een 

fundamenteel ontbreken van definitieve antwoorden op wat de belangrijkste vragen van ons 

bestaan zijn.  Kortom, dit houdt een confrontatie in met Het Tekort, vaak in combinatie met angst. 

De verschillende manieren waarop we er proberen op te antwoorden, zorgen voor zinverlening en 

geven ons leven een doel.  

Confrontatie met zaken waar we geen duidelijk antwoord op hebben, wat ons ook angstig maakt. 

Het is daar dat het transcendente binnenkomt. Dat zijn antwoordpogingen op dat tekort. Die 

collectieve symbolische systemen worden door de maatschappij georganiseerd.  
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Merk op dat de existentiële vragen alles te maken hebben met de cruciale verhoudingen zoals 

aanwezig binnen onze identiteit:  

- Wie ben ik (als man, als vrouw), waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe? 

- Hoe gelijk ik op, hoe ben ik verschillend van anderen? 

- Hoe verhoud ik mij tegenover mijn lijf, tegenover genot en pijn? 

- Wie of wat mag ik geloven, aan wie of wat onderwerp ik mij?  

Reeds als kind stellen we die vragen, zie Freud: de ‘infantiel-seksuele theorieën’. 

In confrontatie daarmee doen we beroep op cultuur, om de confrontatie draaglijk te maken.  

Cultuur begrijp ik als de verzameling van verschillende symbolische systemen, met als 

typevoorbeelden religie, kunst en wetenschap, telkens met bijbehorende typische praktijken.9 

Dergelijke symbolische systemen zijn collectief en vinden in dat collectieve hun overtuigingskracht.  

• Symbolisch systeem: op grond van woorden en beelden en bijbehorende praktijken worden 

een bepaalde realiteit en een bepaalde verhouding gecreëerd tegenover het on(be)grijpbare 

van ons bestaan. Deze verhouding is geruststellend omdat ze ons de overtuiging biedt het 

ongrijpbare toch te kunnen begrijpen en via de bijbehorende praktijken zelfs te 

bemeesteren.10  

Het accent ligt hierbij niet zozeer op de specifieke inhoud van een bepaald symbolisch systeem (één 

bepaalde religie, kunstrichting of wetenschappelijk paradigma), want die is steeds tijds- en 

plaatsgebonden, noch op de manier waarop één individu (die kunstenaar, die gelovige, die 

wetenschapper) het systeem beleeft; wel op een typische verhouding die elk van de symbolische 

systemen uittekent tussen het individu (als lid van een gemeenschap) en existentiële vragen.  

De drie verschillende symboliseringssystemen zijn vooral verschillend omdat ze een andere 

structurele verhouding uittekenen tussen onszelf en wat ons drijft. Alle drie zorgen ze op een 

verschillende wijze voor zingeving.   

Pogingen waarbij we antwoordpogingen wagen op grond wat ons angstig maakt, waardoor we op 

een of andere manier via deze drie systemen toch controle proberen te krijgen. Ze tekenen eigen 

verhoudingen uit tussen het individu en die existentiële vragen.  

 

9 Vanuit een Lacaniaanse invalshoek kunnen we kunst, religie en wetenschap als drie grote sublimaties 

beschouwen, die hij respectievelijk aan hysterie, dwangneurose en paranoia koppelt.  Kort door de bocht: 

hysterie gaat ervan uit dat de Ander verantwoordelijk is voor het tekort; dwangneurose voelt zichzelf 

verantwoordelijk (en schuldig) voor het falen; paranoia is gebaseerd op de almacht van de gedachten en de 

daaruit voortvloeiende grootheidswaanzin (Lacan 1986 (1959-60), pp. 154-157).  

10 Cfr infra: dezelfde functie zullen we later opmerken bij psychodiagnostische labels. Bij confrontatie met 

lichamelijk onverklaarbaar fenomeen/ziekte willen we vooral weten wat ‘het’ is. Zolang er geen diagnostische 

uitspraak komt, overheerst de angst. Eens er een label is (ook indien met een negatieve prognose) komt er een 

vorm van geruststelling, zelfs als dat label wetenschappelijk beschouwd niks voorstelt en puur descriptief blijft.  
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De kunstenaar onderneemt een poging om eigen antwoorden te construeren op wat hem of haar 

drijft/beangstigt, in de overtuiging dat dit toch nooit volledig lukt. Kunst als ‘allerindividueelste 

expressie van de allerindividueelste emotie’ (zie sublimatie), zij het dat de onderwerpen universeel 

zijn en dat kunst in het beste geval ook gedeeld kan worden (zie catharsis) en daardoor troost geeft 

aan anderen.11  

→ Een kunstenaar in confrontatie met die existentiële vragen probeert een eigen antwoord te 

construeren, probeert zijn of haar antwoorduitdrukking te geven. Poging om het zelf te 

beantwoorden en zelf een uitdrukking te geven aan wat iemand beangstigd. Een gesublimeerd 

antwoord op hetgeen waar we geen definitieve antwoorden op kunnen geven. 

Bv: de liefde, het zoeken van een levenspartner: niemand kan goed definiëren wat liefde is en als we 

dat willen definiëren is de kans vrij groot dat je op een bepaald ogenblik overstapt naar poëzie. Je 

probeert in literaire vorm te gieten wat nooit 100% geslaagd kan zijn, want niets kan uitdrukken wat 

liefde is, maar met die poging probeer je dat wel voor jezelf uit te drukken. 

Probleem voor de kunstenaar: de eenzaamheid van de praktijk en de uitdaging om eigen werk te 

kunnen delen met anderen. Elke kunstenaar probeert een poging om dat aan anderen door te 

geven. De aanblik van dat kunstwerk zal bij de ander een soort van positief effect hebben, dat 

benoemen we als de catharsis. Het geeft weer hoe kunst ons kan samenbrengen in functie van dat te 

kort. Delen wat in instantie toch iets individueel is. 

De gelovige (in westerse, monotheïstische religies (moslim, jodendom en christendom))12 hoeft geen 

eigen antwoorden meer te construeren; de antwoorden liggen bij een almachtige Ander aan wie hij 

zich moet onderwerpen zonder diens antwoorden volledig te kunnen begrijpen (‘mysteries’). De 

gelovige deelt dit met andere gelovigen binnen de religieuze gemeenschap. Bijbehorende praktijken 

zijn zeer krachtig, denk aan rituelen rond geboorte en dood, gebaseerd op tradities, die toelaten het 

onbegrijpbare te kaderen.  

De typische verhouding die uitgetekend wordt tussen de gelovige en het Tekort, in het geval van 

religie wordt het antwoord buiten (in een goddelijk instantie) gelegd. 

Problemen binnen het christendom: theodycee en predestinatie.13 Men legt alle macht en 

verantwoordelijk bij een extern iemand die alles bepaald en dus determineert (= predestinatie). 

Binnen deze religies wordt de goddelijke instantie beschouwd als almachtig en algoed, maar 

tezelfdertijd zie je dat er een pak ellende is (= theodycee). 

 

11 Wim Kayzer (  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kayzer) maakte daar een prachtige televisiereeks over:  

Van de schoonheid en de troost (https://winkel.vpro.nl/van-de-schoonheid-en-de-troost/). Kayzer had er 

voordien al een over wetenschap gemaakt, van hetzelfde hoog niveau: Een schitterend ongeluk 

(https://www.bol.com/nl/p/een-schitterend-ongeluk/1002004006390764/?country=BE). 

12 Wanneer we religie ruimer begrijpen, kunnen we de overgang maken naar een filosofisch, metafysisch, 

eventueel een ideologisch antwoord op de existentiële vragen, waarbij andere identiteiten uitgetekend worden 

dan deze van de westerse monotheïstische religies.  

13 https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodicee https://nl.wikipedia.org/wiki/Predestinatie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kayzer
https://winkel.vpro.nl/van-de-schoonheid-en-de-troost/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodicee
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De wetenschapper gaat ervan uit dat volledige antwoorden bestaan, en dat het enkel een kwestie 

van tijd is vooraleer de mens alles begrijpt en bijgevolg ook alles zal kunnen controleren 

(bijvoorbeeld: liefde is alleen maar een zaak van hormonen op basis van evolutionair gestuurde 

processen). 

Bijbehorende praktijken zijn overtuigend: wetenschappelijk onderzoek dat verklaringen biedt en met 

daaruit voortvloeiende technologische toepassingen bijvoorbeeld pijn en ziekte kan wegnemen. 

Problemen binnen wetenschap: verlies van zingeving (‘onttovering van de wereld’); confrontatie met 

inherente onvolledigheid (de vragen betreffende oorsprong en doel blijven open). 14 Wetenschap is 

ook onvolledig en botst ook telkens opnieuw op een aantal fundamentele vragen. Bovendien is een 

bijkomend probleem dat wetenschap gezorgd heeft voor de onttovering van de wereld, het wordt 

gereduceerd naar dingen waar we niet altijd gelukkig mee zijn (Bv: de liefde: zijn hormonen die 

evolutionair gestuurd zijn, als je het zo begrijpt hoe kan je dan nog poëzie gaan schrijven?). 

Ooit zullen we in staat zijn om al deze existentiële vragen te beantwoorden. Een echte 

wetenschapper zal dit niet beamen want wetenschap bestaat uit twijfel. Het geloof in de wetenschap 

als oplossing voor alle problemen. 

In merendeel van de gevallen gaan de mensen de drie systemen combineren, naargelang we denken 

waar we het beste antwoord zullen vinden. Je kan ook zien dat maatschappijen daar verschillend in 

zijn.  

Historisch:  

Geen enkel symbolisch systeem mbt het transcendente is volledig dominant (er zijn steeds mensen 

die andere keuzes maken), en zelfs binnen het dominante model zijn er verschillende interpretaties 

mogelijk.  

De drie systemen functioneren naast/door elkaar, en zorgen voor zingeving en sociale verbinding.  

Vandaag:  

Op grond van de ‘grote transformatie’ (Polanyi) wordt het transcendente naar het achterplan 

geduwd, en zijn ook religie, kunst en wetenschap ‘vermarkt’ (cfr infra). Kunst is een belegging 

geworden. Dit heeft zeer verregaande effecten. 

Daardoor verliezen ze hun oorspronkelijke functie, samen met hun geloofwaardigheid en daardoor 

ook hun draagkracht.  

Vandaar een veralgemeend verlies van zingeving en de toename van het onbehagen.  

 

14 Opvallend: topwetenschappers eindigen vaak in mystiek en/of kunst, omdat ze uiteindelijk toch botsen op de 

limiet van wetenschappelijke kennis. André Klukhuhn geeft daar een mooi overzicht van in Alle mensen heten 

Janus – Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst (2008). Een recent voorbeeld is diehard 

wetenschapper Sam Harris die al jarenlang een kruistocht voert tegen alles wat met pseudowetenschap en 

religie te maken heeft, en tot verrassing van vriend en vijand een boek publiceerde met als titel Waking up – 

Searching for Spirituality without Religion (2014). 
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BESLUIT 

Kort door de bocht samengevat kunnen we in maatschappijen een tweestrijd opmerken tussen het 

materieel-concrete en het transcendent-symbolische. Ideaal gezien zijn die in evenwicht.  

Tegenwoordig overheerst het materieel-concrete; de uitvergroting daarvan heeft negatieve 

gevolgen, voornamelijk een verlies van zingeving, een verslechtering van de sociale verhoudingen en 

een aantasting van de autoriteit. 

Opvallend: deze problemen worden steeds meer toegespitst op het vraagstuk van de identiteit (zie 

deel III) en de verhouding met de gemeenschap (zie deel IV). 
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DEEL II: AUTORITEIT, WETENSCHAP EN VERTOOG 

Maatschappij: uitwisseling goederen en diensten, die verhoudingen tussen mensen regelt, de mate 

van gestrengheid, manier waarop ze omgaat met zaken zoals weten en waarheid. Heel duidelijk een 

aantal ingrijpende maatschappelijke veranderingen en die hebben uitdrukkelijk geleid tot een 

bepaalde vorm van onbehagen en daar zijn we naar op zoek.  

Bij wijze van intro: pakweg voor 1960 gaan mentale stoornissen grotendeels terug op een te streng 

Ueber-Ich (neurosen); pakweg na 1990 hebben ze grotendeels te maken met een te zwakke 

impulscontrole (persoonlijkheidsstoornissen). Wat is er veranderd?  

1. Tot 1960 kon je mentale problemen plaatsen onder een ‘te veel aan autoriteit, te streng 

ouderlijk regime op maatschappelijk niveau’. Zaken die onderdrukt werden.  

2. In 1990 kon men de uiteenlopende mentale problemen samenbrengen onder 

impulscontrole, mensen die een gebrek aan zelfbeheersing vertonen. Snel slachtoffer van 

externe verleidingen, waardoor je een andere problematiek krijgt. 

Nodig: studie van autoriteit, gekoppeld aan identiteit.1 Autoriteit doet ons vaak denken aan de 

traditionele autoriteit. We hebben te maken met mensen, dat betekent dat we moeten nadenken 

over identiteit.  

PARENTHESIS (1) AUTORITEIT EN MACHT  

Vooruitlopend op deel III: identiteit bestaat uit het complexe samenspel tussen vier cruciale 

verhoudingen 

- Verhouding tov andere gender (enkel uitwerken in verhouding tot die groep die het andere 

gender heeft) 

- Verhouding tov ander-gelijke 

- Verhouding tov mijn lichaam en mezelf 

 

1 Mijn visie op autoriteit is gebaseerd op H.Arendt, gelezen door een Lacaniaanse bril. Zie Arendt , H. (1954). 

What is authority? Downloadbaar van: 

http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEArendtWhatIsAuthorityTable.pdf 

Verhaeghe, P. (2015). Autoriteit. Amsterdam: Bezige bij. 

http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/lezingen/rotary-contact-378-p24-25.pdf 

 

 

http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEArendtWhatIsAuthorityTable.pdf
http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/lezingen/rotary-contact-378-p24-25.pdf
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- Verhouding tov autoriteit (onze manier waarop wij ons verhouden tegenover autoriteit, 

maakt deel uit van onze identiteit, collectieve identiteit hoe de maatschappij zich daar 

tegenover zet, maar ook hoe een individu zich verhoudt tegenover een identiteit). 

Deze verhoudingen zitten vol normen en waarden (cfr Freuds model inzake identiteit: Ich, Es, Ueber-

Ich) die door de maatschappij opgelegd worden. Er is geen neutrale verhouding. Dat betekent dat 

deze verhouding sowieso gekoppeld is aan autoriteit, een autoriteit die waarden en normen zal 

opleggen. 

Centraal daarin: de verhouding tegenover autoriteit, als bepalend voor de drie andere (inhoudelijk: 

de normen; formeel: de gestrengheid)  

Identiteitsconstructie is gebaseerd op twee ontologische gerichtheden:  

- Erbij willen horen, dus zich conformeren naar de groep, een groep die voor jou belangrijk is.  

- Autonoom willen zijn, dus eigen keuzes willen maken 

Als we bij een groep willen horen is er altijd een voorwaarde, je moet je conformeren aan de 

verwachtingen (normen en waarden) van die groep. Vandaar de ons ingebakken dubbelzinnige 

verhouding tov autoriteit.  

Dus: samenleven in een maatschappij vooronderstelt een regeling van de sociale verhoudingen, die 

weerspiegeld worden in de identiteit die de samenleving haar burgers voorhoudt.  

HOE WORDEN DE VERHOUDINGEN TUSSEN MENSEN GEREGELD?  

Twee mogelijkheden: 

Op grond van vrijwillige onderwerping en interne dwang  

= op grond van autoriteit 

Of 

Op grond van verplichte onderwerping en externe dwang  

= op grond van macht 

Functie van autoriteit is bijgevolg het regelen van de verhoudingen tussen mensen op grond van een 

vrijwillige onderwerping en een interne dwang. Het moet soepel verlopen. Een maatschappij waar 

autoriteit aanwezig is, heeft ook wel heel wat positieve kanten.  

Voordeel autoriteit:  

- Weinig geweld, veilige maatschappij 

- Veel sociaal vertrouwen wegens voorspelbaarheid, vertrouwen in de ander, de groep. Ze zullen 

zich vrijwillig onderwerpen aan waarden en normen waardoor ze voorspelbaar zijn en je er 

makkelijk mee kan omgaan. 
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Nadelen ontbreken van autoriteit: 

- Onveiligheidsgevoel neemt sterk toe, denk maar aan België, het is hier heel veilig toch voelt 

niemand zich heel veilig.  

- Stijging sociale angst en veralgemeend wantrouwen 

ONDERSCHEID MACHT – AUTORITEIT? 

MACHT 

Pure macht is duaal (twee termen): 

• Iemand heeft macht over iemand anders omdat hij sterker/rijker is, het is dus altijd duaal 

(tussen a en b), één van de twee is sterker dan de ander en dus kan de één de ander 

verplichten.  

• En dus de ander kan dwingen om te gehoorzamen. 

Macht berust op een verplichte onderwerping en op externe dwang. Dit is het vroegere ‘recht’ van 

de sterkste, tegenwoordig van de rijkste. Macht is altijd uitgesteld geweld. 

AUTORITEIT 

Berust op een drieledige structuur (drie termen, triangulair): 

• Iemand heeft gezag over iemand anders (iemand die het voor het zeggen heeft) 

• Omdat beiden geloven in een derde gegeven, een grond voor of bron van autoriteit die 

buiten hen twee ligt. (c is niet een persoon, maar een bron of grond van autoriteit). 

Er zit veel psychologie in de taal. 

Het verschil tussen macht en autoriteit blijkt uit de naamgeving van wie ze uitoefent: een 

gezagsdrager versus een machtshebber. 

- Gezagsdrager: de autoriteit is niet gekoppeld aan de persoon, wel aan de functie; 

indien de persoon de functie niet naar behoren uitoefent, kan hij vervangen worden; de 

functie zelf blijft intact. Dat het over een functie handelt, wordt nagenoeg altijd 

duidelijk gemaakt via uiterlijke kentekens (kledij, staf, hoofddeksel, …) gecombineerd 

met rituelen. 

- Machtshebber: macht is gekoppeld aan een figuur, niet aan een functie; wanneer de 

machtshebber verdwijnt, vervalt diens macht samen met de figuur. 

Toepassing: het onderscheid gezagsdrager/machtshebber laat toe hedendaagse klachten te 

corrigeren. Wat is er fout aan de volgende uitspraak: “Die leerkracht heeft geen autoriteit”? 
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Bv: leerkrachten vandaag hebben geen gezag meer over de kinderen. Dit is onzin, want men gaat 

ervanuit dat autoriteit toe behoort aan de persoon (dan zou dit autoriteitshebber zijn), als 

leerkrachten niet over voldoende autoriteit beschikken dan betekent dat aan hun geen autoriteit 

meer geleend wordt, ze mogen het niet meer dragen. Op het ogenblik dat een leerkracht het gezag 

wel wil voeren of dragen door een leerling te straffen, dan zal deze leerkracht wellicht hierop 

gewezen worden. 

VERHOUDING MACHT – AUTORITEIT?  

Het verschil tussen macht en autoriteit betekent niet dat ze elkaar volledig uitsluiten.  

Bij autoriteit hoort er noodzakelijkerwijs een stuk macht en zijn er mensen die macht mogen 

uitoefenen. De ‘vrijwillige’ onderwerping aan autoriteit is nooit totaal; waar die ontbreekt, moet ze 

afgedwongen worden.   

In het geval van gezagsdragers spreken we over gewettigde, legitieme macht: ouders (ouderlijk 

gezag), leerkrachten, rechters, politie. In limietsituaties krijgen zij zelfs de toestemming om geweld 

te gebruiken. Macht binnen het kader van een autoriteit. 

Cfr  “De overheid heeft het monopolie op geweld” (Max Weber2) 

→ Wanneer een maatschappij te vaak moet overgaan tot het gebruik van macht, wijst dat op het 

verdwijnen van de vrijwillige onderwerping en dus op een mislukking van de vigerende autoriteit. 

Mensen die zich niet vrijwillig onderwerpen om normen en waarden te volgen, moet een autoritair 

wel dwingen om deze te volgen. Maar als deze steeds beroep doet op macht, dan weet je dat die 

autoriteit zich op een afhellend vlak bevindt. 

GROND VAN AUTORITEIT 

Het verschil tussen autoriteit en macht is cruciaal, en heeft alles te maken met dat derde punt, de 

externe grond of bron voor autoriteit.  

Meest bekende bron is religie. Wie gelooft in een goddelijke instantie is bereid zich te onderwerpen 

aan de vertegenwoordigers van God op aarde.  

Bestaat er een ‘natuurlijke’ bron en dus een natuurlijk gezag? Bijvoorbeeld zoals bij opvoeding, de 

ouders als ‘natuurlijke’ autoriteit? Je krijgt een verhouding tussen ouders en hun kind. Het lijkt 

natuurlijk te zijn dat die ouders gezag kunnen uitoefenen over hun kinderen.  

Zie Plato & Aristoteles: zij wijzen opvoeding af als basismodel voor autoriteit, want opvoeding 

handelt over een verhouding tussen ongelijken (kind/volwassene). Opvoeding kan je niet gebruiken 

als sjabloon voor autoriteit, want het gaat over een verhouding tussen ongelijken (bv: kinderen zijn 

nog minderjarig). Ze willen een verhouding tussen vrije mannelijke burgers, gelijken.  

 

 

2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Weber_(socioloog) 
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Vaststelling uit de rechtsfilosofie:  

Elke bron of grond van autoriteit is arbitrair (‘natuurlijke’ autoriteit = macht); er is niets in de bron 

dat zegt: ‘dit is de juiste’. Het feit dat de meerderheid er geloof en erkenning aan geeft.  

Aan de oorsprong ligt er oorspronkelijk stichtend geweld. 

→ Zie Freud: Totem und Tabu, de vadermoord als vertrekpunt van de patriarchale orde; zie elke 

geslaagde revolutie, bvb USA: van opstandelingen naar ‘Founding Fathers’ (= de stichtende vaders), 

in opstand voor te hoge belastingen, ze zullen het wettelijk gezag van Groot-Brittannië aanvechten. 

Als ze dat niet gehaald hebben, zouden ze hun gezien hebben als terroristen. Freud heeft het over de 

vadermoord, er moet iemand uit de weg geruimd worden zodat er iets nieuw in de plaats kan 

komen. 

Gevolg: elke (bron van) autoriteit kan vervangen worden door een andere (bron van) autoriteit, vaak 

via geweld (beeld je in dat IS-fundamentalisten winnen?) 

DUS: 

Autoriteit berust noodzakelijkerwijs op een cirkelredenering. Bijvoorbeeld: vaders (van paus tot 

gezinshoofd) hebben autoriteit als vertegenwoordigers van de almachtige Goddelijke vader. Maar: 

de Goddelijke vader bezit autoriteit omdat de vaders/de zonen in hem geloven en dat geloof 

afdwingen bij anderen. Het gezag berust op grond van een almachtige goddelijke vader, maar dat 

functioneert alleen maar omdat de echte vaders van vlees en bloed zeggen dat we erin moeten 

geloven. 

Cfr infra: er zijn géén intrinsieke redenen waarom een bron DE bron voor autoriteit zou moeten zijn; 

de bron functioneert als bron op grond van het geloof erin.  

Cruciaal: welke grond voor autoriteit?  

1954: na de wereldoorlogen en voor 1960, Hannah Arendt kent de geschiedenis zeer goed en gaat op 

zoek naar de bronnen van de westerse 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 – zie Blaise Pascal, Pensées.3  

 

3 Pascal (1623-1662) https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal 

In gedachte 60 van zijn Pensées (https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensées) stelt Pascal de vraag naar de basis van 

het gezag. Zijn antwoord is tot op heden even schokkend als verfrissend:  

“Het hele rechtsbesef is gewoonte, met als enige argument het feit dat het ingeburgerd is; dat is de mystieke 

basis van zijn gezag. Wie het tot zijn oorsprong herleidt, doet het verdwijnen. Niets is zo feilbaar als deze 

wetten die gebreken willen corrigeren. Wie ze naleeft omdat ze rechtvaardig zijn, gehoorzaamt aan een 

rechtvaardigheid die hij zich inbeeldt, maar niet aan de wet in wezenlijke zin. Die berust geheel in zichzelf. Hij is 

wet en verder niets.” Voor Pascal houdt berust gezag op het geloof erin. Hijzelf kiest voor het religieuze geloof. 
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In haar tekst beschrijft Hannah Arendt4 het ontstaan van de grond voor de Westerse autoriteit in drie 

historische stappen, iedere latere stap herneemt de vorige, de laatste neemt de twee vorigen 

stappen en gaat deze consolideren: 

1. Ze hebben zich bevrijd van een aantal dictators, meer democratie bij de groep van vrije 

mannen en deze democratie moet geleid worden en wie zal deze innemen? Plato, met De 

Staat: koning filosoof bezit kennis van de eeuwige waarheden inzake het goede, het schone 

en het ware; dat maakt hem tot ideale autoriteit; de gewone burger volgt op grond van 

angst (uitvinding van de hel). Hij zal in staat zijn om de stadsstaten te leiden in het voordeel 

van iedereen. Deze is niet aan iedereen gegeven, en niet iedereen is in staat om zich aan 

deze kennis te onderwerpen. Mensen die niet beschikken over de nodige kennis die moeten 

we voldoende bang maken op grond waarvan ze toch bereid zullen zijn om zich ‘vrijwillig’ te 

onderwerpen aan die kennis (bv: Na het overlijden van iemand zal hij/zij voor een tribunaal 

moeten verschijnen en die moet uitmaken of hij de wetten gevolgd heeft (zo ja: naar de 

hemel, zo nee naar de hel)). 

2. Rome, het Romeinse recht, de stichting van de stad, en vooral het belang van de traditie: 

mores (cfr ‘moraal’) worden leges, wetten, (cfr ‘legaal’); de senaat, de senatoren (senex = 

ouder en dus wijzer), de voorvaderen (lares, huisgoden = geesten van de voorvaderen). (Nb: 

voor Rome ligt autoriteit ligt achter en beneden ons, de grond of bron van autoriteit). Het 

Romeinse volk waren advocaten, juristen, architecten… in Rome krijgen we een uitgewerkt 

legis latuur, namelijk een wetgeving. Formalisering van de traditionele zeden en gewoonten. 

Behalve in Groot-Brittannië is dit niet echt doorgekomen. 

3. Christendom van de vierde eeuw (Augustinus) integreert de twee vorige: de eeuwige 

waarheid ligt boven ons bij God, echte gelovigen onderwerpen zich daar spontaan aan. Jan-

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

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

onderwijs. (Nb: voor het christendom komt autoriteit boven ons). Ondergang Romeinse 

keizerrijk, structuur verbrokkelt, de kolonies blijven wel aanwezig. Augustinus introduceert 

de hel en het laatste oordeel.  

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

het Westen. 

Mijn samenvattende interpretatie:  

De grond voor de Westerse autoriteit ligt in het patriarchaat, met zowel een religieuze, een 

wettelijke als een traditionele (filosofische) invulling (Religie-traditie-filosofie). Bv: vroegere koningen 

die hun gezag van God kregen, ‘le droit divin’ en als absolute vorsten regeerden. 

 

4 Hannah Arendt is een van de belangrijkste maatschappijkritische filosofen uit de vorige eeuw. Vandaag komt 

zij opnieuw sterk in de belangstelling omdat haar studies over totalitarisme bruikbaar zijn voor wat er politiek 

nu aan de hand is. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
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De vrijwillige onderwerping gaat terug op een combinatie van kennis en angst   

→ Welke kennis willen we zien en wie garandeert de juistheid van die kennis?  

→ Op basis van welke angst zal iemand bereid zijn om zich vrijwillig te onderwerpen. Sociale angst, 

angst voor uitsluiting en op grond daarvan zijn we bereid om ons vrijwillig te onderwerpen (denk 

maar aan experiment Asch met de lijnen). We zijn bereid om foute kennis te aanvaarden. 

KENNIS  

Vrijwillige onderwerping aan de externe bron van gezag en aan de gezagsdragers is gebaseerd op 

kennis, verworven via opvoeding en onderwijs. Cfr. supra, Elias, verinnerlijking als historisch 

evoluerend proces; cfr infra: vertoog en praktijken.  

- Hoe meer kennis iemand verworven heeft, des te meer zal hij bereid zijn zich te 

onderwerpen aan een autoriteit in functie van een gemeenschappelijk belang (cfr 

supra Freud, Das Unbehagen in der Kultur: individuele inperking is noodzakelijk voor 

culturele vooruitgang).  

- Cruciale vragen: welke kennis? Op welke manier wordt die kennis doorgegeven? Wie 

garandeert er de waarheid/juistheid? Cfr infra: wetenschap als nieuwe grond voor 

autoriteit 

ANGST 

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

Welke angst?  

- Traditioneel voor ‘hogere’ bestraffende instanties (God, koning, directeur).  

- Tegenwoordig vooral sociale angst, komende van de ander-gelijke.  

In beide gevallen zelfde straf: uitsluiting. 

Geciviliseerder: steeds meer mensen zijn bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan waarden en 

normen en dat gebeurt op basis van verinnerlijking van zaken die wel extern werden aangeboden.  

Als autoriteit haar grond vindt in een verinnerlijking van aanvankelijke externe normen, hoe ontstaat 

dan deze verinnerlijking? Via vertogen en praktijken. 
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PARENTHESIS (2): VERINNERLIJKING, OP GROND VAN VERTOOG EN PRAKTIJKEN  

Normen en waarden mbt sociale verhoudingen worden aangeleerd via opvoeding en onderwijs; 

ruimer, via ‘socialisatie’, het ingevoegd worden in de vaak impliciete omgangsvormen van een 

cultuur. Dit proces van ‘verinnerlijking’ gebeurt vanuit een dominant verhaal of narratief en daarbij 

aansluitende praktijken. Michel Foucault benoemt dit als het vertoog (‘discours’).5 

Foucault is een van die grote denkers die ons een perspectief heeft gegeven over hoe die 

verinnerlijking ontstaat.  

VERTOOG 

De wereld waarin we leven (onze realiteit), beschouwen we als vanzelfsprekend. De uitdrukking wijst 

erop dat wij via taal betekenis gegeven hebben aan de wereld, waardoor die als ‘normaal’ overkomt. 

Het is pas wanneer er een crisis optreedt dat we bereid zijn het ‘vanzelfsprekende’ in vraag te 

stellen, waarbij we meestal moeten vaststellen dat een betekenis die we tot voor kort als ‘normaal’ 

en ‘juist’ beschouwden, vooral arbitrair was en vatbaar voor verandering. 

Onze realiteit wordt gemedieerd door onze taal, onze taal zorgt ervoor dat we een bepaalde blik 

hanteren om de werkelijkheid te ervaren en beleven. Dat kan men samenvatten in een vertoog, een 

geheel van een aantal opvattingen waarmee wij de werkelijkheid organiseren en dat vertoog kan 

zeer verschillend zijn. Afhankelijk van welk vertoog dat je hanteert, zal die realiteit op een andere 

manier vanzelfsprekend zijn. 

Cfr overgang van een door religie gedomineerde wereld naar een seculiere wereld. 

Sommige mensen gingen ervan uit dat er een oertaal zal geweest zijn die over heel de wereld 

hetzelfde was en waar een vast verband tussen woord en object zou zijn. Deze oertaal zal verloren 

gegaan zijn. Taal stond in een één op één relatie met de realiteit.  

Deze vaststelling brengt ons bij verrassende vragen: 

- Welke betekenis geven wij aan de werkelijkheid?  

- En waarom beschouwen wij die betekenis als juist of waar? 

Men moet het niet meer hebben over woorden en dingen maar over een betekenaar en een 

betekende. Een betekenaar is een klankgeheel en dat verwijst naar een betekende wat er onder ligt.  

Als dat verband arbitrair is, hoe ontstaat dan betekenis? Een betekenaar krijgt een bepaalde 

betekenis omdat die in een ruimere betekenis associatief gevat wordt. 

Bv: hond: iedereen heeft er onmiddellijk een bepaalde betekenis aan gekoppeld. Het horen van 

‘hond’, impliceert automatisch dat het in een gedachtekennis komt te staan. Hond kan verwijzen 

naar een viervoetig dier dat blaft, of misschien naar iets dat op de menukaart staat. Het kan dus 

verwijzen naar verschillende betekenden. Er is dus geen vast verband.  

 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Foucauldian_discourse_analysis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foucauldian_discourse_analysis
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Niet alleen is er geen vast verband tussen klankgeheel en het onderliggende, het verband is 

compleet arbitrair, er zijn dus verschillende talen met verschillende klankgehelen en dus gaan we op 

een verschillende manier naar betekenden gaan verwijzen. 

Nog fundamenteler: hoe ontstaat betekenis? 

Antwoorden gebaseerd op de structurele linguïstiek: 

- Onderscheid betekenaar/betekende en betekenis 

- Arbitraire verhouding tussen betekenaar en betekende (tussen woorden en dingen) 

- Betekenisverlening is steeds voorlopig en gebeurt contextueel en retroactief. 

→ De betekenis die we geven aan betekenaars wordt bepaald door de context en deze is altijd 

voorlopig en retroactief: een woord (betekenaar) wordt binnen een context geplaatst. Soms 

neem je pauze tussen worden (leestekens in tekst), en kan je die betekenis vaststellen. 

Retroactief kan je het vorige een andere betekenis gaan geven, namelijk als je nieuwe 

betekenissen ontdekt. In een teruggaande beweging de betekenis van het vorige gaan bepalen. 

Het verdere verhaal geeft een nieuwe betekenis aan wat er vroeger gebeurd is. Woorden hebben 

geen vaste koppeling aan betekenis. Kennis is vanzelfsprekend omdat ze naar ons toekomt van de 

taal via woorden die we geleerd hebben. Deze betekenisverlening is dus arbitrair. 

Gevolg: betekenisverlening is uitermate manipuleerbaar.6 Het ligt niet vast, het wordt herschreven. 

Onze ervaring van en visie op de realiteit is veranderbaar. 

Toepassing, beperkt: framing. Kadering dat een aantal ideeën, woorden doelbewust binnen een 

kader plaatst waardoor ze vanuit dat kader een betekenis krijgen. Uitdrukkelijk geleerd hoe ze 

bepaalde ideeën moeten kaderen om er een betekenis aan te geven. 

Bv: vluchteling, onwettige verblijver of migrant zijn telkens andere benoemingen. Woorden waarmee 

je een groep mensen kan aanduiden, kan je uitdrukkelijk in een verkeerd daglicht zetten. Door de 

keuze van de context en woorden kan je uitdrukkelijk een soort affectieve toon zetten, die meteen 

ook een morele betekenis gaat oproepen.  

Een vertoog is een allesomvattende framing die de volledige werkelijkheid gaat kaderen en zo’n 

vertoog is algemeen verspreid waardoor iedereen datzelfde taalgebruik hanteert en eenzelfde blik 

gaat werven op de werkelijkheid, op dezelfde manier handelen en beleven. 

 

6 Deze visie op taal is gebaseerd op de structurele linguïstiek van Ferdinand de Saussure, grondlegger van de 

structuralistische taaltheorie. Voor een ruimere uitleg over taal, vertoog en werkelijkheid, zie 

https://biblio.ugent.be/publication/8691111/file/8691112.pdf 

 

https://biblio.ugent.be/publication/8691111/file/8691112.pdf
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In ons taalgebruik hanteren we metaforen, beeldspraak, waardoor we een extra betekenis verlenen 

aan wat we willen zeggen. Lees het verhelderende artikel (zie bijlage) van Ann-Sofie Dekeyzer, 

‘Metaforen zijn een virus’. Hoe beeldspraak ons definieert.  

‘Framing’ is daarvan de doelbewuste versie. Wordt door politici gebruikt op advies van spindoctors. 

‘To spin’: ronddraaien en 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. Het gevolg van framing is dat de feitelijke juistheid van een boodschap onbelangrijk wordt, het 

ideologische doel is dat de eraan toegekende morele waarde blijft hangen.  

Toepassing, uitgebreid: vertoog. 

Een vertoog is een geheel aan ideeën en redeneringen waarmee maatschappelijk belangrijke 

onderwerpen (uitwisselingen, verhoudingen) in een bepaald kader worden gezet. Dat kader is de 

grond van het vertoog en determineert het denken over die onderwerpen, en vandaaruit het 

gedrag. Wanneer een vertoog dominant wordt, dan wordt een bepaalde manier van spreken en dus 

van denken letterlijk vanzelfsprekend, en kan ongeveer niemand nog denken of spreken vanuit een 

ander kader. Het wordt een ‘pensée unique’ (= soort eenheids denken). De grote meerderheid hecht 

er geloof aan, met taal neem je ook denkbeelden op. Maar het vertoog blijft wel arbitrair. Een 

vertoog is dominant als het door iedereen gehanteerd wordt en word dan ook nauwelijks in vraag 

gesteld. Perspectief zal zich uitbreiden naar allerlei andere velden. 

Dit werkt als indoctrinatie, zie Newspeak, term van George Orwell in zijn dystopische roman 1984.  

→ Om aan de ideologische vereisten van het Engelse socialisme in Oceanië te voldoen, creëerde de 

regerende Engelse Socialistische Partij ‘Newspeak’, een gecontroleerde taal van vereenvoudigde 

grammatica en beperkte woordenschat die is ontworpen om het vermogen van het individu om 

"subversieve" concepten zoals persoonlijke identiteit, zelfexpressie en vrije wil te bedenken en te 

verwoorden, te beperken. 

Elk vertoog heeft een oorspronkelijk toepassingsveld (bvb religie, economie) met een daarbij 

behorende typische woordenschat; de dominantie van een vertoog betekent dat de vertoog-typische 

woorden niet langer beperkt blijven tot het oorspronkelijke veld, maar een uitbreiding kennen naar 

zo ongeveer alle andere velden, samen met de daarin begrepen denkbeelden.  

Concreet houdt dit in dat de voor het dominante vertoog typische woordenschat gebruikt wordt in 

velden waar die woordenschat niet thuishoort (bijvoorbeeld ‘investeren in relaties’) samen met de 

bijbehorende denkbeelden (een relatie is een zaak van winst of verlies en moet renderen) 

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

ogenblik dat religie de politieke macht naar zich toetrok, en daarmee ook het 

rechtswezen, het onderwijs en de zorg, wordt ze allesbepalend. Gevolg: eeuwenlange 

strijd om Kerk en Staat te splitsen.  

- Zolang het economisch-neoliberale vertoog zich beperkt tot economie, blijft haar 

invloed beperkt. Vanaf het ogenblik dat de vrijemarktideologie de politieke macht naar 

zich toetrok, en daarmee ook het rechtswezen, het onderwijs, en de zorg, wordt ze 

allesbepalend. Gevolg: huidige strijd betreft de splitsing tussen Staat en Markt.  
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Het dominante vertoog dient 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; zie 

hoger: cirkelredenering bij autoriteit.  

Precies omdat de grond van autoriteit arbitrair is, kan geen enkel dominant vertoog toestaan dat 

haar grond bevraagd wordt. Indien dat wel gebeurt, wordt de arbitrariteit ervan duidelijk. 

Ondervraag de grond van religie, ideologie, zelfs van wetenschap, en je botst op axiomatische 

aannames (die dus vervangen kunnen worden door andere). Zie hoger, Pascal. 

Gedurende verschillende tijdperken zijn er inhoudelijk verschillende vertogen die de maatschappij 

domineren: religie, politieke ideologie, economische ideologie.  

Verschillende vertogen installeren vervolgens verschillende maatschappelijke realiteiten, dwz 

andere verhoudingen tussen mensen, andere vormen van uitwisseling en zelfs een andere identiteit: 

- Religie: geloof in de bijbel; mens = ‘gelovige’ 

- Politieke ideologie: geloof in een ideale maatschappij op grond van een bepaalde politieke 

theorie (liberalisme, socialisme, …); mens = ‘kameraad’ (communisme), ‘burger’ 

(sociaaldemocratie) 

- Economische ideologie: geloof in de vrijemarkt (neoliberalisme) als basis voor de best denkbare 

maatschappij; mens = ‘cliënt’ en ‘consument’ 

→ Een identiteit dat een individu deel uitmaakt van een maatschappij, het dominante vertoog. Dat 

heeft verregaande effecten op de identiteit. Het vertoog dat dominant is in een maatschappij zal de 

identiteit van de leden sterk gaan inkleuren. In een religieuze maatschappij zijn de mensen 

gelovigen en alles wordt vanuit dat perspectief bekeken.  

Illustratie van de kracht van een vertoog: het religieus discours in het Westen, tot laat in de vorige 

eeuw. In terugblik kunnen we zien hoe religie ‘alles’ bepaalde, en geven wij kritiek op hedendaagse 

maatschappijen waar dat het geval is.  

Tot 1960 was alles van die ene religie correct, alles draaide daar rond. Dat vertoog vulde alle andere 

maatschappelijke velden in. Als de bron van de autoriteit in vraag gesteld wordt, dan is dat het begin 

van het einde. Tegenwoordig wordt de staat door de markt bepaald en staat de economie centraal.  

Met woorden die we opnemen krijgen we een wereld- en een mensbeeld. 

Historisch zien we de verschuivingen optreden, waarbij een vertoog verdwijnt en vervangen wordt 

door een volgende. Het nieuwe dominant vertoog zal zichzelf altijd voorstellen als intrinsiek ‘juist’, 

‘waar’, ‘ethisch, d.w.z. als een correcte weergave van ‘de’ werkelijkheid, en het vorige als verkeerd, 

voorbijgestreefd, ouderwets (vandaar reactie op maatschappijen die gedomineerd worden door een 

ander vertoog: “Ze staan nog niet zo ver als wij”, zelfs: “Zij zijn primitief, achterlijk”). Het vertoog 

bepaalt wat normaal is en wat niet, als het vertoog bepaalt wat normaal is en abnormaal dan is het 

geen intrinsieke normaliteit. 

Bv: de normale vrouw of man rond 1900 die is vandaag de dag afwijkend. 
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In de praktijk liggen de zaken anders: een dominant vertoog schept altijd haar eigen sociale 

werkelijkheid en bestendigt daardoor zichzelf. 

Belangrijke implicaties voor de psychologie: 

- Een dominant vertoog bepaalt wat normaal is en wat niet, op vlak van uitwisseling en sociale 

verhoudingen. Dus: het dominante vertoog bepaalt ook wie gestoord is – zie deel V 

- Bovendien bepaalt het dominant vertoog “de” realiteit en ontkent wat daarbuiten valt. (Zie 

antwoord Charcot aan Freud: “Ca n’empêche pas d’exister”). 7 Charcot lokt een hysterische 

aanval uit. Hetgeen wat van symptomen optrad (bv: verlamming), kan neurologisch gezien niet. 

Theorie en vertoog zijn goed, maar dat wil niet zeggen dat er bepaalde dingen niet bestaan. 

Freud gaat dus zijn eigen weg en verlaat het dominante vertoog.  

- Uit hoofde van de dominantie van het vertoog worden de effecten ervan zelfbestendigend, op 

grond van uitsluiting. Een vertoog werkt zelfbevestigend en daardoor blijft het behouden. Je gaat 

dingen uitsluiten die een bedreiging zouden kunnen vormen. 

1. Uitsluiting (1): slechts wie tot het vertoog behoort, krijgt spreekrecht, de ander wordt niet 

gehoord (vandaar: ‘pensée unique’). Het vertoog bepaalt wie spreekrecht krijgt en wie niet. 

2. Uitsluiting (2): het vertoog bepaalt binnen welk kader er gediscussieerd mag worden en 

binnen welk niet (Vroeger “Dat staat niet in de bijbel”. Tegenwoordig: “Dat is economisch 

ondenkbaar! TINA”). 

Merk op dat het vertoog bepaalt wie spreekrecht en beslissingsrecht krijgt, vaak over onderwerpen 

waarover ze nauwelijks expertise hebben. Voorbeelden: priesters over seksualiteit, CEO’s over 

klimaatchaos, … Veronderstelden hier weinig kennis over te hebben. Sommigen krijgen spreekrecht 

omwille van het vertoog en niet omwille van de kennis. 

Een dominant vertoog wordt ervaren als juist. Het wordt zo ervaren omdat het vertoog zelf zegt dat 

het correct is en alle andere visies onzin zijn. Geen enkele autoriteit kan toestaan dat de grond van 

het vertoog in vraag gesteld wordt, men botst onvermijdelijk op het arbitraire karakter ervan.  

1. Vroeger was het dominante vertoog de religie, de paus is onfeilbaar, het gezag van de paus 

mag niet in vraag gesteld worden. Dit vertoog werd in vraag gesteld. 

2. Het huidige discours is het vrije markt verhaal. Zodra hier iemand kritische uitlaten over 

formuleert krijg je te horen dat er geen alternatief is.  

→ Het aanleren van waarden en normen via de taal zorgt voor verinnerlijking en dat moet men 

koppelen aan een autoriteit, die op zich niet in vraag gesteld mag worden.  

 

7 Charcot is een van de grondleggers van de neurologie, die zowel de hysterie als de epilepsie grondig 

bestudeerde. Eind negentiende eeuw volgde Freud bij hem stage in de Salpêtrière (Parijs) en leerde daar het 

verband kennen tussen hysterie en hypnose. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot 
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Pragmatische conclusie voor cultuur- en maatschappijkritiek (moet linguïst worden, je moet alert zijn 

voor het taalgebruik):  

- Kritische houding tov een maatschappij veronderstelt een kritische houding tov het 

vertoog en dus een kritische houding tov taal en woordenschat. 

- Verschuivingen in het taalgebruik wijzen op verschuivend vertoog. Pijnlijk voorbeeld: 

o Vroeger: studenten aan een universiteit; connotaties: kritisch, zelfstandig, universeel  

o Tegenwoordig: leerlingen die naar school gaan; connotaties: volgzaam, afhankelijk, 

klaargestoomd worden voor werkvloer 

- Wil je een maatschappij veranderen, verander dan het vertoog – cfr de roep om een 

nieuw groot verhaal.  

PRAKTIJKEN 

PRAGMATISCH: HOE WORDT HET VERTOOG AANGELEERD EN DOORGEGEVEN?  

ANTWOORD: VIA PRAKTIJKEN 

Stelling gebaseerd op Foucault: een dominant vertoog hanteert een eigen woordenschat, waarmee 

ze het denken bepaalt. Taal en woordenschat worden aangeleerd via praktijken in het alledaagse 

leven die de onderlinge verhoudingen en uitwisselen bepalen.  

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

bewoordingen dat gebeurt. Wie de informatiebronnen beheerst, beheerst het vertoog. Het gevecht 

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

Het typische taalgebruik en het bijbehorende denken worden verspreid via bepaalde praktijken die 

op hun beurt het gedrag bepalen: 

- Opvoeding en onderwijs 

- Rituelen, met sociale gewoontepatronen tot gevolg  

- Bureaucratie 

- Media, tegenwoordig vooral sociale media en het internet 

Het bij het vertoog horend taalgebruik met inbegrip van het denken wordt via deze praktijken 

verspreid. Zie hoger: kennis is bepalend voor een vrijwillige onderwerping aan autoriteit.  

Opvoeding: als hét centrale doorgeefluik voor dominante waarden 
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Een belangrijke bedoeling van opvoeding is dat kinderen een aantal normen en waarden verwerven 

waarvan hun ouders denken dat die borg staan voor een goed leven. Geen enkel kind verwerft die 

spontaan, daarom berust opvoeding op een externe dwang die gebaseerd is op angst. Wie nu 

beelden van hardvochtige, oorvegen uitdelende ouders voor zich ziet, heeft het fout. De angst op 

grond waarvan kinderen bereid zijn zich te voegen naar de verwachtingen van de ouders, is de angst 

om hun liefde te verliezen.  

Hoe jonger het kind, hoe groter de hunkering naar goedkeuring en liefde, en des te groter de 

bereidheid om te voldoen aan hun verwachtingen (zelfs in het geval die neerkomen op misbruik). 

Gevolg daarvan is een toenemende verinnerlijking van wat eerst alleen maar een willen 

beantwoorden was aan externe verwachtingen. Op grond van de verinnerlijking gaat het kind zich 

‘spontaan’ gedragen naar deze verwachtingen, ook als de controlerende ouders niet in de buurt zijn.  

→ Vertrekt naar gedwongen onderwerping en evolueert naar vrijwillige onderwerping. Kinderen 

willen geliefd worden en als ze de regels overnemen dan zullen ze beantwoorden aan de 

verwachtingen van de ouders en geliefd worden.  

Op deze manier grijpt er een overgang plaats van macht naar autoriteit, van gedwongen 

naar vrijwillige onderwerping, van externe naar interne dwang. Bij een ideale opvoeding komt er nog 

een volgende stap en evolueert de automatisch verlopende, interne dwang naar een bewuste keuze, 

op grond van toegenomen kennis bij het ondertussen niet meer zo jonge kind. Vanaf een bepaalde 

leeftijd beseffen wij dat sommige gedragingen beter zijn dan anderen (moreel beter, medisch beter, 

psychologisch beter), en kiezen we daar bewust voor. Vanaf die periode kunnen we spreken over een 

echte vrijwillige onderwerping aan autoriteit, gebaseerd op kennis. 

Onderwijs sluit daarbij aan (ideale versie: eerst idealen- en dus normbestendigend, daarna 

ontvoogdend)  

 Belangrijk: in welke mate is kennis openbaar toegankelijk of niet? 

Van Diderots ‘Encylopedie’ tot Wikipedia,  

zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Encyclopédie 

→ De Encyclopédie werd de "oorlogsmachine" van de Philosophes. In 1752 werd de uitgave 

een eerste keer verboden. Na de mislukte aanslag van Damiens op de Franse koning Lodewijk 

XV wordt de tegenstand tegen de Encyclopédie heviger. Tot dan toe werden de verboden met 

de hulp van de koninklijke censor omzeild. De "devote" partij aan het hof besefte dat de 

Encyclopédie staatsgevaarlijk was. De aanvallen op godsdienst en staat waren expliciet en 

paus Clemens XIII veroordeelde de Encyclopédie. D'Alembert verliet de redactie en het 

koninklijk privilege werd in 1759 teruggetrokken. Niettemin slaagt Diderot erin, met hulp van 

de koninklijke censor Malesherbes, het werk te voltooien in 1765. 

Dit vak maakt deel uit van onderwijs en dus kennisverspreiding. Autoriteit berust op kennis die 

erkent moet worden en geloofd moet worden door een zo groot mogelijke groep. Kennis moet 

doorgegeven worden aan een zo groot mogelijke groep. Wij staan daar nog nauwelijks bij stil want 

hebben degelijke onderwijsorganisatie en dankzij internet vlot toegang hebben tot kennis. 

Eeuwenlang is er een gevecht gevoerd om kennis toegankelijk te maken en dat is effect van evolutie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Encyclopédie
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Klerikale autoriteit samen met de koningen deden er alles aan om kennis tegen te gaan. Vandaag 

hebben we Wikipedia waar kennis samengebracht wordt door zoveel mogelijk mensen en 

gecontroleerd wordt door horizontale groep om foute kennis eruit te halen. De wetenschap heeft 

het gehaald en de conservatieve groep heeft het niet gehaald maar toch nog steeds zelfde gevecht. 

Conservapedia is een conservatief antwoord op Wikipedia.  

Rituelen: religieuze (doop, huwelijk,..), alledaagse (tafelmanieren, wijze van begroeting, slaapritueel 

– zie N.Elias) – belang van ‘modeling’ 

Bureaucratie = de ijzeren kooi van Weber, ondertussen digitale kooi, (‘Computer says no’).8 

o Is noodzakelijk voor het officieel vastleggen en neerschrijven van goederenverdeling 

en verhoudingen  

o Is een traagheidsfactor in de evolutie van vertogen 

o Biedt vaak weerstand tégen een nieuw dominant vertoog  

Arbeidsorganisatie evolutie: van ambachtsgildes naar multinationals; van mensen naar ‘human 

resources’; van thuiswerken naar fabrieken/kantoren; van autonomie naar arbeidsreglementen; … 

Ruimer: arbeidsethiek. Ook corona heeft een invloed gehad, want veel meer mensen werken thuis. 

Op dat moment moet er een vertrouwen zijn, want je moet er op kunnen rekenen dat mensen thuis 

zullen werken. De thuisarbeid heeft een hogere efficiëntie, maar dit wordt toch niet gevolgd omwille 

van het wantrouwen.  

Binnen een professionele identiteit krijgen we bepaalde zaken aangeleerd wat bij het dominante 

vertoog hoort. Laatste honderd jaar enorme evolutie. Tot voor industriële revolutie gebeurde arbeid 

grotendeels thuis of in onmiddellijke omgeving vanaf dan in fabriek of kantoren. Heel andere 

organisatie van het leven als dusdanig. Andere locatie, andere tijdsindeling, effect van vervoer, 

treinen, ontstaan slaapsteden.  

Door pandemie kan er ook wijziging optreden. Thuiswerk gebeurde voordien nauwelijks. Mensen 

stonden in de file co2 vervuiling had meer nadelen dan voordelen, oplossing is dat ze meer kunnen 

thuiswerken. Er moet een vertrouwen aanwezig zijn tussen werknemers en werkgevers. Ondanks dat 

wetenschappelijk onderzoek aantoont dat thuisarbeid een hogere efficiëntie heeft dan werken ter 

plaatse wordt het niet gevolgd door wantrouwen. 

 

8 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bureaucratie 

https://www.vn.nl/de-filosofie-van-de-bureaucratie/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bureaucratie
https://www.vn.nl/de-filosofie-van-de-bureaucratie/
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Klassieke media: ooit zeer belangrijk (pamfletten, kranten); kunnen vandaag enkel bestaan op grond 

van reclame-inkomsten en zijn dus niet langer onafhankelijk. De boekdrukkunst doet ons denken aan 

boeken, die duur waren en niet vaak werden gelezen. Heel vroeg werden er ook al pamfletten 

gedrukt (voorloper van sociale media). Ook hier werden meningen naar voor geschoven, gericht 

tegen de katholieke kerk. Hebben veel bijgedragen tot maatschappelijke veranderingen 

(godsdienstoorlogen). De media die het meest ingrijpende effecten heeft is de sociale media en het 

vertoog wordt hiermee verspreid.  

Zijn vervangen door sociale media en internet – tegenwoordig doorslaggevend, met mogelijkheden 

tot desinformatie op een nooit geziene manier 

• Positief: algemene toegang tot kennis; zie Wikipedia,  

• Positief: razendsnelle informatie-uitwisseling 

• Positief: creatie van horizontale netwerken 

• Negatief: ‘fake news’; zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Conservapedia 9 

→ Conservapedia presenteert zich als een reactie op Wikipedia, die zich volgens de makers te 

vrijzinnig, anti-christelijk, anti-Amerikaans en antikapitalistisch opstelt. De Conservapedia presenteert 

zich als een "betrouwbare, conservatieve encyclopedie", vrij van "liberale vooringenomenheid" en 

"politieke correctheid". Dat de encyclopedie Amerikaans conservatief is, wordt onder andere duidelijk 

in de "lijst van vooringenomenheid in Wikipedia", die op de website van Conservapedia is te lezen. 

• Negatief: internet geeft zelfbevestigende informatie via algoritmes 

• Negatief: dominantie van beelden, met als resultaat beïnvloeding die buiten 

bewustzijn om verloopt 

Een van de belangrijkste huidige uitdagingen: hoe ingaan tegen ‘fake news’ en ‘fake science’? De 

vraag is des te belangrijker, in het licht van de maatschappelijke transitie inzake de grond van 

autoriteit. Gebruik van de algoritmes, waardoor iemand op 6 maand geradicaliseerd wordt. Je kan 

voortdurend info binnenkrijgen van mensen die je willen overtuigen. 

Doordat media bericht over de werkelijkheid geven ze je een beeld van die werkelijkheid. Media 

stellen ook het dominante discours in vraag. 

 

9 Je kan er o.a. lezen waarom feminisme zoveel mogelijk uitgebannen moet worden.  Ter illustratie, bekijk het 

lemma over feminisme: http://www.conservapedia.com/Feminism. Politiek gevoelige lezeressen kunnen dit 

beter niet openen. En kijk eens naar het logo: onder het logo van Conservapedia staat “the trustworthy 

encyclopedia”. ‘Trust’ op grond waarvan? In tegenstelling tot het horizontale netwerk aan de basis van 

Wikipedia kan de inhoud van Conservapedia enkel door een beperkte groepje aangepast worden.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Conservapedia
http://www.conservapedia.com/Feminism
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Het gevecht dat we meemaken over fake news en fake science getuigt van een maatschappelijk 

probleem en dat terugkomt op het vlak van autoriteit. Het Westen heeft de laatste 20-30 jaar een 

probleem met autoriteit.  

Naïeve interpretatie: autoriteit is een duidelijk gegeven en de maatschappelijke problemen zijn een 

gebrek aan autoriteit. Machtsuitoefening zal alleen de problemen nog uitvergroten. 
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PARENTHESIS (3): MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIE: WETENSCHAPPELIJKE KENNIS ALS 

NIEUWE BRON VOOR AUTORITEIT?   

Het is duidelijk dat er wereldwijd en zeker in het Westen een probleem is met autoriteit: de 

vanzelfsprekende vrijwillige onderwerping is niet meer vanzelfsprekend, ‘vrijwillige’ onderwerping 

moet steeds meer afgedwongen worden. 

De populaire verklaring daarvoor is dat er te weinig autoriteit zou zijn, met als oplossing een roep om 

meer ‘law and order’. Autoriteit kan enkel functioneren op basis van een bron, de meerderheid moet 

er dus in geloven, is dat geloof weg dan zal de autoriteit verdwijnen. De verhoudingen tussen mensen 

kunnen dus niet meer teruggebracht worden tot vrijwillige onderwerping. 

Een verklaring gebaseerd op Hannah Arendt snijdt meer hout: autoriteit staat of valt met het geloof 

in de grond ervan; verdwijnt het geloof in die grond, dan verdwijnt de autoriteit. Dat is haar besluit 

in 1954, met als consequentie: 

‘[this] means to be confronted anew (...) by the elementary problems of human living-

together.’  → We worden geconfronteerd met de eenvoudige problemen van het samenleven. 

We hebben eeuwenlang in het patriarchaat geloofd, waardoor we bereid waren ons vrijwillig te 

onderwerpen aan al wie een vaderlijke positie innam. Dit is niet langer het geval, waardoor de 

traditionele autoriteit razendsnel verdwijnt. De grond is arbitrair maar heeft altijd te maken met kennis 

en angst.  

Stelling: Wij maken een historische transitie mee naar een nieuwe vorm van autoriteit, dat wil zeggen: 

een andere grond (waarin geloofd wordt) en een andere organisatievorm (waarlangs het gezag 

uitgeoefend wordt), op grond van een andere angst.  

We zien geleidelijk een poging om de vorm van autoriteit te vervangen door een nieuwe. ze berust op 

een andere vorm van angst. De transitie is al enkele eeuwen bezig.  

Een dergelijke transitie verloopt over een langere periode. De start ervan kunnen we bij de Verlichting 

leggen, met het in vraag stellen van het religieuze top-down gezag, een geleidelijke vervanging door 

wetenschap, een geleidelijke evolutie naar minder ongelijkheid. Het kantelpunt kwam er in de vorige 

eeuw, met de emancipatie van de arbeiders en de vrouwen. Het culminatiepunt is mei 68 (kantelpunt), 

waar zelfs even de illusie ontstond dat we zonder autoriteit zouden kunnen. Een dergelijke illusie 

berust op het idee dat autoriteit en patriarchale autoriteit synoniem zijn. We kunnen zonder 

patriarchale autoriteit; we kunnen niet zonder autoriteit. De hoop is dat onze maatschappij nu een 

nieuwe vorm van autoriteit aan het uitbouwen is. 

EERSTE EFFECTEN VAN DE VERDWIJNING VAN DE TRADITIONELE AUTORITEIT ZIJN NEGATIEF:  

- Macht neemt over: 

• Concreet macrosociaal: economische machten, de ‘één procent’  

• Concreet microsociaal: ‘verruwing van de maatschappij’ = omgangsregels van weleer 

worden niet langer vrijwillig gevolgd.  
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Cfr intro: van ‘neurosen’ naar ‘stoornissen in de impulscontrole’ & accentverschuiving naar het 

forensische veld 

- Traditionele gezagsdragers (‘traditioneel’ omdat ze zich beroepen op het vader-weet-het-

beter model) zijn hun ooit vanzelfsprekend gezag kwijt; ouders, leerkrachten, politie, politici 

moeten zich anders gronden; ruimer: mannen zijn hun vanzelfsprekende superieure positie 

kwijt (cfr kritiek op ‘mansplaining’).  

- Pleidooi voor terugkeer naar ‘law & order’: verdwijning van traditionele autoriteit zorgt voor 

toenemend onveiligheidsgevoel en wantrouwen, met als gevolg manipuleerbare mensen (zie 

populisme) en verkiezing van machtshebbers. 

Vb Trump, Putin, Erdogan,…: geen ‘vader des vaderlands’, wel potentaten (machtshebbers). 

Merk op: sluit aan bij cultuurpessimisme (als je enkel dit zit word je triestig), zie Spengler en cie, 

ondergangsidee 

Bij een dergelijk pleidooi worden de uitwassen van het patriarchaal gezag ‘vergeten’: 

- Uitgesproken ongelijkwaardigheid, met als gevolg misbruik (vroeger: vrouwen en 

kinderen; tegenwoordig: de niet-productieven)  

- Verheerlijking van ‘trouw aan de leider’ – in terugblik = zwijgplicht en medeplichtigheid 

aan misbruik (zie omerta bij de maffia) 

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

informatie 

POSITIEF: EERSTE EFFECTEN VAN EEN HEDENDAAGSE VORM VAN AUTORITEIT 

• Andere grond: wetenschappelijk gefundeerde kennis in functie van algemeen belang, 

wetenschappelijke kennis gebruiken om autoriteit te gronden. 

• Andere organisatiestructuur: horizontaal netwerk met knooppunten (waar de beslissingen 

genomen worden), met accent op zelforganisatie en zelfdeterminatie. Vroeger een 

hiërarchische piramide waar bovenaan diegene zitten met het meeste macht en onderaan de 

groep die niets te zeggen heeft en zelfs misbruikt worden.  

• Andere angst: niet langer angst voor straf van hogerhand (bv: directeuren), wel angst voor 

sociale controle. 

Merk op: sluit aan bij vooruitgangsoptimisme 

De transitie is merkbaar als bottom-up beweging: implementatie van horizontale netwerkautoriteit 

binnen arbeidsorganisatie, opvoeding, journalistiek, politiek, … 

Casus journalistiek: platforms van journalisten die los van de klassieke mediazaken naar buiten 

brengen: Wikileaks, Luxleaks, en Panamapapers, vaak in samenwerking met ‘klokkenluiders’ 

Verdwijning traditionele top-down autoriteit impliceert ook verdwijning verplichte 

‘trouw’ en ‘loyauteit’, zijnde zwijgplicht. 
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→ Ze zijn niet meer vrij om te schrijven wat ze willen en om onderwerpen zelf te 

kiezen. Een aantal journalisten groeperen zich en gaan gezamenlijk iets onderzoeken 

en gaan de resultaten ervan publiceren op het internet. De algemene media kunnen 

dan bijna niet anders om er toch over te schrijven (bv: belastingsontduiking). 

Casus bedrijfswereld: horizontale organisatie levert duurzame winst en hogere 

arbeidssatisfactie op, want opnieuw verantwoordelijkheid én agency, zeggenschap, 

collegialiteit, … 

Voorbeelden: Semco, Buurtzorg, Schoenen Torfs, … 1 

→ Organisaties hebben vaak nog traditionele piramidale structuur. De laatste 

decennia krijgen we een nieuwe organisatievorm die horizontaal verloopt. Deze is veel 

efficiënter, het levert veel meer winst op. Waarom stappen ze dan niet massaal over 

naar deze vorm?  

1. Niet gemakkelijk om weg te stappen van een patroon dat je al decennialang 

hanteert. 

2. Maar de tweede reden is belangrijker. Diegene die hierover moeten beslissen 

zitten bovenaan aan de piramide en zouden hun eigen positie moeten 

opgeven. 

Belangrijkste casus is de politiek: het vertrouwen van de kiezer in de typisch piramidale 

partijpolitiek is verdwenen; in de plaats daarvan horizontale burgerinitiatieven, verschuiving 

van electorale democratie naar deliberatieve democratie.2 Cfr infra, laatste college. 

Burgernetwerken beslissen mee over aantal zaken die belangrijk zijn voor hun leven.  

BESLUIT:  

Hedendaagse grond voor autoriteit is wetenschappelijke kennis, gecombineerd met een horizontale 

organisatie van de uitoefening van het gezag. 

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

aan een autoriteit in functie van zowel eigenbelang als van gemeenschappelijk belang. 

Wie die kennis niet bezit, zal zich ‘vrijwillig’ onderwerpen op grond van angst. Vroeger: angst voor de 

straf die van boven kwam (zie Plato, De Staat, met de uitvinding van het laatste oordeel en de hel). Nu: 

angst voor sociale controle.3 

 

1 Vooral Semco is een begrip geworden, toekomstige bedrijfspsychologen moeten dit zeker bekijken: 

 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/biografieen/s/ricardo-semler.html 

2 zie http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/lezingen/2015Lokaal10%20-

%20Gemeenten,%20maak%20werk%20van%20deliberatieve%20democratie.pdf 

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_(Plato) 

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/biografieen/s/ricardo-semler.html
http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/lezingen/2015Lokaal10%20-%20Gemeenten,%20maak%20werk%20van%20deliberatieve%20democratie.pdf
http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/lezingen/2015Lokaal10%20-%20Gemeenten,%20maak%20werk%20van%20deliberatieve%20democratie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_(Plato)
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Slagen of mislukken van nieuwe autoriteit berust op de verspreiding van de grond (dwz 

wetenschappelijke kennis) én het gedeelde geloof erin. 

Zeer belangrijke vragen voor een vak maatschappijkritiek:  

Wie geeft er de kennis door? Wie garandeert er de waarheid/juistheid van de kennis? Wat met de 

cirkelredenering binnen autoriteit? 

Grootste risico: ‘fake news’, complottheorieën, ‘fake science’. Wetenschap is beter dan vroeger, toch 

is er meer fake news dan ooit tevoren.  

Wat ondergraaft de geloofwaardigheid van wetenschappelijke kennis? 

PARENTHESIS (4): DE GELOOFWAARDIGHEID VAN WETENSCHAPPELIJKE KENNIS  

Probleem vandaag: ‘fake science’, verspreid via ‘fake news’. Oorzaken? 

- Verdwijning van traditionele autoriteit, met als gevolg machtsuitoefening door lobbygroepen 

en ‘alfa males’ 

- Machtsuitoefening gebeurt onder meer door de vermarkting van de wetenschap en de 

vermarkting van de nieuwswereld 

- Verwarring tussen weten en waarheid 

WETENSCHAP ALS WAARHEIDSCRITERIUM  

In vergelijking met kunst en religie tekent wetenschap een andere verhouding uit tussen mens en 

wereld. Dit verschil toont het onderscheid tussen weten en waarheid.  

Kunst en religie handelen over waarheid,  

Wetenschap focust op weten. 

Weten betreft de natuurwetenschappelijke wereld, en is daarom 

- Objectief en veralgemeenbaar: het is vaststelbaar door anderen dan diegene het 

oorspronkelijk gevonden hebben. Ze is juist hier en ook elders en is overal verifieerbaar.  

- Cumulatief: iets dat toeneemt (de wiskunde is begonnen bij de Grieken, vervolgens sterk 

ontwikkeld door de Arabieren, uiteindelijk verder uitgewerkt vanaf de Renaissance in het 

Westen, de wiskunde die we nu kennen is het resultaat van mensen die begonnen, 

anderen hebben dat overgenomen… Het is dus meer verfijnd over de jaren heen). 

- Makkelijk doorgeefbaar, onderwijsbaar: iets waar de eersten 2000 jaar over deden, kan 

nu op enkele jaren aangeleerd worden (denk maar aan de wiskunde). 

- Hoopt op volledigheid 

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_verhaal_van_Er 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_verhaal_van_Er
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Waarheid handelt over existentiële vragen, en is daarom  

- Steeds contextueel: nooit veralgemeenbaar 

- Niet cumulatief, elke generatie begint als het ware opnieuw met dezelfde problemen; 

om de zoveel tijd keren dezelfde oplossingen terug. 

- Moeilijk onderwijsbaar/doorgeefbaar 

- Structureel onvolledig – ‘de’ waarheid kan nooit volledig gezegd worden  

Kennis en weten staan aan de kant van de exacte wetenschappen; waarheid ligt binnen het ethische 

veld. De moeilijkheid begint op het ogenblik dat men deze twee met elkaar verwart, waardoor de 

geloofwaardigheid van weten onder vuur komt te liggen.  

OORZAKEN VAN DE VERWARRING TUSSEN WETEN EN WAARHEID:  

Men gaat waarheid gaan behandelen alsof het weten betreft. 

- Verwaarlozing van ethiek in wetenschappelijk onderzoek 

- Verwaarlozing van het onderscheid tussen geesteswetenschappen en exacte wetenschappen  

- Structureel epistemologisch: is iets dat je niet zomaar kan oplossen, want is ingebakken in de 

structuur, we moeten er een besef voor ontwikkelen. 

- Vermarkting van de wetenschap 

EERSTE OORZAAK: SPLITSING WETENSCHAP EN ETHIEK  

Methodologische vereiste: wetenschappelijk onderzoek moet waardenvrij gebeuren, dat wil zeggen 

het onderzoek moet onafhankelijk zijn van tijd, persoon en plaats (en dus vlot gerepliceerd kunnen 

worden). Dit is duidelijk het geval bij natuurwetenschappelijke gegevens. Het wil niet zeggen dat ethiek 

onbelangrijk wordt. 

MAAR, voorafgaand aan en volgend op het onderzoek: 

- Moet de onderzoeker probleemstellingen formuleren, deze probleemstelling is ontzettend 

belangrijk. De aard van de probleemstelling bepaalt het verdere onderzoek op zich. Kiezen voor 

een bepaalde probleemstelling, wil ook zeggen dat je andere probleemstellingen laat vallen. Dit 

zijn dus ethische keuzes die men maakt. 

- Kunnen wetenschappelijke onderzoeksbevindingen op verschillende manieren toegepast worden. 

Bv: buskruit werd gemaakt door de Chinezen op basis van hun redenering en zij maakten er 

vuurwerk mee, dit kwam ook bij de Westerlingen terecht en zij maakten er kanonnen mee. Er is 

dus een groot verschil van toepassing. 
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Wat meteen betekent dat ethiek toch een centrale rol speelt bij onderzoek: 

- Wie bepaalt welke problemen er op de onderzoeksagenda komen (en dus een oplossing 

kunnen krijgen) en welke niet? We beslissen wat een oplossing kan krijgen en wat niet, want 

kiezen voor een bepaalde probleemstelling betekent dat je andere probleemstellingen laat 

vallen. Vertrekken van bepaalde visie op de wereld, op de mens, op verhoudingen.  Dat zal de 

aard van onderzoek bepalen. Vooruitgang gebeurt vaak doordat iemand anders andere vragen 

gaat stellen. 

- Op welke manier worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek gebruikt? 

Belangrijke bepalende factor: wie betaalt het onderzoek? Zie verder, vermarkting. 

= onderscheid tussen onafhankelijk onderzoek en gesponsorde research. 

Keuze voor onderzoeksvragen & voor toepassingen berust op een bepaalde mens- en 

maatschappijvisie, en dus op een bepaalde ethiek. 

Wanneer een maatschappij zichzelf wil gronden in wetenschap (hoe organiseren we uitwisseling 

goederen/diensten, hoe regelen we de verhoudingen tussen mensen?), dan moeten daarbij keuzes 

gemaakt worden, voorafgaand aan het wetenschappelijk onderzoek:  

- Welke maatschappij willen we? Wat zijn volgens ons (volgens wie?) de problemen, en 

hoe lossen we die op? 

- Hoe ziet een ideale mens er volgens ons uit? Volgens wie? 

Vb Nazi Duitsland: ideale maatschappij is het duizendjarige Reich, bevolkt door Ariërs. Dus: 

wetenschappelijk onderzoek om dit zo efficiënt mogelijk te bereiken. Het onderzoek gedaan door 

Naziwetenschappers was zeer hoogstaand, zeer probleemoplossend én zeer onethisch. 

Risico van een zogenaamde ‘rationele ethiek’, waar de rede instrumenteel toegepast wordt in 

functie van een vooraf bepaald doel. 

Daarmee monden we opnieuw uit bij de vraag naar autoriteit, waarbij we vertrokken zijn: wat is de 

basis voor de autoriteit/het gezag van de wetenschap?  

De ethische randvoorwaarden (die overigens niet ontkennen dat wetenschap een intrinsieke mate van 

juistheid kan bevatten) tonen hoe de toepassing van de autoriteit van de wetenschap los staat van 

haar juistheid, en bepaald wordt door een maatschappelijke beslissing over de vorm die we willen 

geven aan onze maatschappij. De toepassing gebeurt vanuit de politiek en de overheid, en niet vanuit 

de wetenschap op zich.  

Actuele toepassing mbt pandemie: wetenschappers formuleren op basis van onderzoek en 

onderling overleg de meest geactualiseerde adviezen aan de overheid; de overheid beslist welke 

maatregelen zij daarop baseren, op grond van keuzes (Individuele vrijheid? Volksgezondheid? 

Economie?), met in acht name van de ethisch-maatschappelijke gevolgen.  

We hebben een wetenschappelijke grond, een toenemende kennis over het virus, de mutaties, de 

besmettelijkheid, de dodelijkheid… dat is kennis die we gaandeweg hebben opgebouwd. Je hebt 

de experten (virologen) die op grond van hun kennis adviezen gaan formuleren aan de overheid. 
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De overheid nemen beslissingen en zij moeten de wetenschap omzetten om beslissingen te 

maken. De beslissingen beroepen zich op de wetenschap, het zijn geen wetenschappelijke keuzes. 

Het is een interpretatie op de wetenschappelijke kennis en die berust op ethische keuzes. Er zijn 

ook andere keuzes mogelijk. Als we kijken hoe verschillende landen verschillende beslissingen 

maakten werd het duidelijk dat ze maatregelen moesten kiezen voor drie belangrijke zaken: 

individuele vrijheid, volksgezondheid en economie. Het blijkt dat je vaak een van de drie moet 

opofferen en dat is een ethische keuze.  

China heeft een hele andere organisatie dan ons, zij hebben zeer snel voor economie en 

volksgezondheid gekozen en vrijheid opgeofferd. Dit is een ethische keuze. In Amerika is de keuze 

voor individuele vrijheid en economie, volksgezondheid wordt daar minder in acht genomen. Je 

ziet dat er in België getwijfeld wordt, daardoor wordt er niemand tevredengesteld. Ze gaan voor 

alle drie, maar is eigenlijk een keuze waardoor niemand tevreden is. Deze aanpak ondergraaft 

autoriteit, want berust op een zo ruim mogelijke erkenning, waardoor we dus eigenlijk bij macht 

terecht komen. 

TWEEDE OORZAAK : VERWAARLOZING ONDERSCHEID EXACTE EN GEESTESWETENSCHAPPEN   

Tot dertig jaar geleden werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen natuurwetenschappen en 

menswetenschappen. De voorbije decennia wordt dat steeds meer ontkend en uitgewist, zowel aan 

de universiteiten als in het oog van de publieke opinie. Als resultaat daarvan is wetenschap in het 

algemeen een stuk geloofwaardigheid verloren.  

Alfa zijn de oudsten, beta is pas na de Verlichting opgekomen, de gamma’s (bv: psychologie) zijn de 

recentste en zijn nog niet zo lang aan de universiteit opgenomen. 

PLEIDOOI VOOR DE HERINVOERING VAN HET ONDERSCHEID:  

Het onderscheid ziet men ook terugkeren in het onderwijs. 

Natuurwetenschappen, exacte wetenschappen, beta-wetenschappen (wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde, …) zijn gebaseerd op wetmatigheden, maken gebruik van wiskundige modellen en 

experimentele toetsing. Toetsstenen: replicatieonderzoek en predictie; deterministisch (‘als dit, dan 

dat’); universeel. Doel: exact weten. Geeft ook mogelijkheid tot replicatie. Het is de bedoeling om 

bepaalde onderwerpen in kaart te brengen en daarbij aansluitend de mogelijkheid tot een 

pragmatische toepassing. 

Legitimering exacte wetenschappen: objectief in kaart brengen van de werkelijkheid; pragmatisch-

technologische toepassingen die voor een betere leefomgeving kunnen zorgen. 

Geesteswetenschappen zijn de eerste wetenschappen. Geesteswetenschappen, 

menswetenschappen, alfa-wetenschappen (taal, geschiedenis, filosofie, …) maken gebruik van 

kwalitatieve methodes. Particulier-contextueel. Accent op betekenis en waarden. Doel: begrijpen en 

verklaren. Dit onderzoek heeft veel minder technologische toepassingen. Wij zullen op grond van deze 

alfa-wetenschappen steeds antwoorden kunnen bieden op existentiële vragen, de beta-

wetenschappen kunnen dan niet. 
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Legitimering van geesteswetenschappen: zij bieden steeds verschuivende antwoorden op existentiële 

vragen, waar de exacte wetenschappen structureel tekortschieten en nooit definitieve antwoorden 

kunnen bieden.  

Exact weten bestaat in de exacte wetenschappen, zij het dat verschillende perspectieven (Newton, 

Einstein) een andersoortig weten voortbrengen (cfr infra). 

Exact weten bestaat niet in de geesteswetenschappen. Verschillende interpretaties berusten op 

verschillende perspectieven en verschillende contexten. 

Probleem: waar plaatsen we de gammawetenschappen: psychologie, economie, sociologie, …?  

Dit zijn géén exacte wetenschappen, want:  

- Resultaten zijn contextafhankelijk:  

• Bv: vergelijking maken tussen armoede in landen, maar dit is onzin want wordt 

overal anders gedefinieerd. Je moet zicht hebben op hoe armoede gedefinieerd 

wordt, dus je kan niet vergelijken met andere landen waar het anders 

gedefinieerd wordt, het is dus contextafhankelijk. 

• Bv: bij onderzoek naar mentale aandoeningen wordt er vaak gekeken naar    

DSM-V. Je gaat dus een proefgroep samenstellen op basis van criteria die op zich 

niet betrouwbaar zijn. Als je onderzoek wil doen naar diabetes, dat is duidelijk 

gedefinieerd en na te gaan. Bij mentale aandoeningen zijn mensen niet echt 

vergelijkbaar, want dat is bij iedereen anders. 

- Leveren nauwelijks betrouwbare predicties op, exacte wetenschappen kunnen wel 

voorspellingen maken.  

• Bv: de overheid kijkt vaak naar economische predicties, maar deze zijn vaak fout. 

Dat betekent ook dat je dat niet moet eisen. Het gaat eerder over verklaren en 

begrijpen in terugblik. Veel minder in exacte voorspellingen. 

- Repliceerbaarheid is zwak, denk maar aan de replicatiecrisis. Merendeel is niet 

gerepliceerd, als we dat proberen krijgt men vaak andere resultaten.  

- Kwantitatief onderzoek volstaat niet, kwalitatief onderzoek (casusgericht) is noodzakelijk 

en levert meer overtuigende, zij het altijd contextueel-beperkte bevindingen op. 

- Ethische randvoorwaarden zijn hier zo mogelijk nog meer determinerend: wat gaat men 

onderzoeken met welk doel? Bij de exacte wetenschappen komt ethiek vooral voor in de 

toepassing ervan. Bij de gammawetenschappen speelt ethiek een grote rol.  

• Bv: werkloosheid: is moeilijker te definiëren dan je denkt. Ieder land in de EU 

heeft hier een andere invulling voor. Het aantal werklozen in België kan je niet 

vergelijken met Duitsland, want daar is een andere invulling. Toch wordt het 

vergeleken, ook al gaat het om iets anders.  
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Het verschil tussen gamma en beta werd recent pijnlijk duidelijk: heel veel gamma-onderzoek 

(bijvoorbeeld in de psychologie) is nauwelijks repliceerbaar, naast tal van andere problemen. 4  

Zie:  http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691612465253  

Toch worden gammawetenschappen steeds meer op dezelfde leest geschoeid als exacte 

wetenschappen en dit terwijl de eisen die men terecht stelt aan exacte wetenschappen – dat elk 

onderzoek herhaalbaar moet zijn los van tijd, plaats en persoon – onmogelijk waar kunnen gemaakt 

worden door de menswetenschappen.  

Een cruciaal gevolg van de typische aard van de gammawetenschappen is dat zelfs bona fide 

onderzoeksresultaten nooit dezelfde veralgemening kunnen opleveren als die van de 

natuurwetenschappen. Ogenschijnlijk gelijkaardig onderzoek levert vaak verschillende resultaten op, 

omdat de resultaten slechts geldig zijn voor de context waarbinnen het onderzoek gebeurde. 

De claim dat gamma-onderzoeksresultaten wèl veralgemeenbaar zouden zijn (‘het is 

wetenschappelijk bewezen dat…’) veroorzaakt een toenemende ongeloofwaardigheid bij het 

bredere publiek. Zolang menswetenschappen het model van de natuurwetenschappen onveranderd 

volgen, zullen hun resultaten betwistbaar en betwijfelbaar blijven en daalt hun autoriteit. 5 

• Bv: daling van kwaliteit van onderwijs. Je ziet experten aan het woord die een claim naar 

voorschuiven, waar ze een verklaring aanreiken voor de daling van het niveau van het onderwijs 

en meteen ook een remedie. Ten laatste twee dagen nadien lees je een ander artikel in dezelfde 

krant van een andere expert die de resultaten aanvecht en andere dingen of oorzaken en 

remedies naar voorschuift. Het komt dus uiteindelijk onduidelijk over.  

Hierdoor wordt de waarheid van de wetenschap ondergraven, en komen er twee groepen tegenover 

elkaar te staan. Je krijgt de gelovigen tegenover de niet-gelovigen. De oplossing is dus dat er een 

splitsing komt tussen gamma- en beta-wetenschappen. En dat die beperkt blijven tot de context 

waarin ze onderzocht werden. Het onderscheid is ondertussen zo vaag geworden dat die 

ongeloofwaardigheid automatisch effecten heeft op de geloofwaardigheid van de beta-

wetenschappen.  

Bovendien straalt dit uit naar de natuurwetenschappen, waar de resultaten dan plots ook 

betwistbaar lijken.  

Vandaar mijn pleidooi om menswetenschappen en gammawetenschappen opnieuw hun eigen statuut 

te geven, met het in rekening brengen van mogelijkheden, beperkingen en eigen methoden.  

  

 
4 Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349, 

http://science.sciencemag.org/content/349/6251/aac4716 

5  Ter inspiratie, lees Flyvbjerg, B.(2001). Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can 

Succeed Again. Cambridge: Cambridge University Press 

https://en.wikipedia.org/wiki/Making_Social_Science_Matter 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691612465253
http://science.sciencemag.org/content/349/6251/aac4716
https://en.wikipedia.org/wiki/Making_Social_Science_Matter
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DERDE OORZAAK : STRUCTUREEL-EPISTEMOLOGISCH 

Wat geeft ons de zekerheid dat wetenschappelijke bevindingen een correcte lezing van de 

werkelijkheid zijn? De vraag klinkt hedendaags (zie klimaatchaos), maar is veel ouder. 

Vanaf het begin is wetenschap op zoek naar zekerheid met als middel daartoe op onderzoek 

gebaseerde kennis (zie Descartes: ‘Je pense, donc je suis’). Descartes zijn belangrijkste werk handelt 

over de methodologie. Maar het vertrekpunt, het zoeken naar zekerheid, zijn bedenkingen en 

consequenties worden weinig in het licht gebracht. Hij zal aan alles twijfelen tot er iets is dat hem 

zekerheid geeft, nl. cogito ergo sum (ik denk dus ik ben). Ik kan aan alles twijfelen, behalve aan dat ik 

twijfel. 

Hierbij hanteert de moderne wetenschap in haar aanvangsperiode (17de eeuw) een aantal axioma’s, 

die teruggaan op een christelijke interpretatie van Plato en Aristoteles: 

- Er bestaat een ‘hogere’ wereld die de waarheid bevat (Plato: schaduwen in de grot 

versus ideale vormen; christendom: aarde versus hemel) – let op de hiërarchie.  

• Wij als mensen bevinden ons in een grot, wij zien enkel schaduwen, dat echte 

bevindt zich in een andere wereld en dat moeten we proberen te bereiken. 

• Het christendom ziet dit als een aarde en goddelijke wereld.  

• De wetenschap zegt dat wat we zien enkel verschijningen zijn van die 

wetmatigheid.  

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

natuurwetten (op grond van de hogere orde dus) 

- De mens staat bovenaan de scala naturae (en eigenlijk ook erbuiten). Vanuit het hogere 

punt kan hij de natuur objectief bestuderen, om die wetmatige onderheden te 

ontdekken. Je gaat dus iets bloot leggen, iets dat er al was.  

- Er is een splitsing tussen mens (wetenschapper) en de rest van de natuur  

- De natuur kan objectief bestudeerd worden, dat wil zeggen dat de wetenschapper het 

door hem bestudeerde object niet beïnvloedt. 

Vandaar het idee van ‘ontdekking’: de wetenschapper ontdekt de wetten van de natuur, die 

onafhankelijk van hem al in de werkelijkheid aanwezig waren.  

In deze redenering is: 

- De natuur is een op zich bestaande feitelijkheid, met daarin besloten een vaste ordening 

volgens interne wetten, onafhankelijk van de wetenschapper, los van de mens 

- Het doel van de wetenschap is de ontdekking van die ordening en van de wetten die aan 

de basis van de ordening liggen 
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Implicaties: 

- Er is slechts één juiste wetenschap, als weerspiegeling van de natuur, het kunnen er dus 

geen twee zijn. 

- Er bestaat een ‘natuurlijke’ (eventueel: door god bepaalde) orde der dingen 

- Wie die wil wijzigen, gaat in tégen de wetten van de natuur (eventueel: van god) 

In deze laatmiddeleeuwse visie biedt wetenschap derhalve een spiegelbeeld van de werkelijkheid, en 

correspondeert wetenschappelijke kennis één op één met de natuur. 

= het ‘realisme’ 

Al snel werd deze visie genuanceerd en gecorrigeerd: de ‘wetten’ van de natuur kunnen we slechts 

ontdekken als we vertrekken vanuit bepaalde axioma’s, die op zich onbewijsbaar zijn. Wat meteen 

betekent dat we vertrekken bij bepaalde aannames en dus bij een geloof in die aannames. 

Dit valt terug te vinden bij: 

- Descartes: hij verwijst naar God als garant dat de natuur en mijn observaties mij niet 

bedriegen – ‘un dieu non-trompeur’ 

- Vergelijk Spinoza: Deus sive natura, ‘wetten’ van de natuur/wetten van God komen 

formeel op dezelfde redenering neer 

- Vergelijk Einsteins reactie op chaostheorie: ‘God does not play dice with the universe’ 

Zolang het geloof in de basisaannames (God en/of de natuurwetten) en dus de bijbehorende autoriteit 

niet in vraag gesteld worden, kan het ‘realisme’ overeind blijven (desgevallend in een aangepaste 

versie).  

Vanaf eind negentiende eeuw (cfr infra) komt dit ‘realisme’ onder vuur te liggen, omdat de basis wèl 

in vraag gesteld wordt.6 

Kernvraag die op de voorgrond komt te staan: wat is de verhouding tussen wetenschap en 

werkelijkheid?  

Vanaf het begin staan er twee extreme standpunten tegenover elkaar, die doorheen de geschiedenis 

verschillende vormgevingen en benamingen zullen krijgen: 

In het ene extreme standpunt gaat men ervan uit dat wetenschappelijke kennis 

correspondeert/moet corresponderen met de materiële werkelijkheid (realisme/sciëntisme);  

In het andere extreme standpunt (nominalisme/constructivisme) gaat men ervan uit dat 

wetenschap alleen maar een constructie is die op de werkelijkheid gelegd wordt. 

 
6 Terzijde: dit gebeurde ook al in de vierde eeuw voor Christus in het klassieke Griekenland, met de sofisten. 

Een cyclische visie op de geschiedenis is vaak accurater dan een lineaire.  
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Een (zeer) summier historisch overzicht:  

Kant, de a priori categorieën   

De twee tegengestelde visies werden sterk genuanceerd door Kant.  

We kunnen de wereld (‘Das Ding an sich’) nooit als dusdanig kennen; kennis verwerven we via 

onze kenvermogens (van zintuiglijke waarnemingen tot denkprocessen en oordelen), die ons 

kunnen misleiden, vandaar dat we kennis op zich steeds rationeel moeten onderzoeken. We 

worden beperkt door onze zintuigen, want er is een ruimer deel van de werkelijkheid dat we 

niet kunnen waarnemen met onze zintuigen. Wij zijn geprogrammeerd om volgens bepaalde 

categorieën te denken, in termen van a priori categorieën (zijn er op voorhand). 

Modern vertaald: de door Kant geïnspireerde wetenschapper moet heel kritisch zijn tegenover 

zichzelf en de methodes die hij gebruikt; een volledige kennis als ware weerspiegeling van de 

natuur is onmogelijk. Rationele kennis is wél mogelijk, maar altijd voorlopig (‘voortschrijdend 

inzicht’) en verschuivend. 

Vanaf Nietzsche (‘perspectivisme’) kantelt de balans naar het constructivisme. Hij verbrijzelde een 

aantal zekerheden.  

- Wetenschap kijkt altijd met een bepaalde bril naar de werkelijkheid, zodat het beeld van 

die werkelijkheid daardoor ingekleurd wordt;  

- Er zijn verschillende brillen; bewustzijn van het eigen perspectief kan helpen om de 

impact van het perspectief te (h)erkennen;  

- Andere perspectieven bieden andere beelden; helaas heerst er meestal een verregaande 

intolerantie tussen verschillende perspectieven. Je krijgt dus verschillende invullingen 

van de wetenschappelijke werkelijkheden. Volgens Nietzsche onmogelijk te beslissen 

welke werkelijkheid dan waar is.  

Popper: falsificatie 

⁃ Er bestaan geen onbevooroordeelde, theorievrije waarnemingen; waarneming krijgt pas 

betekenis binnen de context van een vooraf bestaande theorie (een appel valt; hoe en waarom 

hij valt, de verklaring dus, is theorieafhankelijk) 

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

zijn (voorwaarde: falsifieerbaarheid). Wetenschappelijke stellingen moeten geformuleerd 

worden zodat ze weerlegbaar zijn.  

Bv: alle zwanen zijn wit, als je één zwarte zwaan vindt is de stelling weerlegd.  
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Kuhn: paradigmatheorie (betreft de natuurwetenschappen) 

- ‘Normale’ wetenschap: is gebaseerd op een paradigma (een combinatie van een theorie, 

onderzoeksmethoden en voorbeelden van ‘best practices’) dat ruim gedeeld en daarom niet 

meer in vraag gesteld wordt; het dominante paradigma heeft een hoog probleemoplossend 

vermogen, precies daarom is het dominant. Hij toonde aan dat wetenschap gedurende een 

langere periode volgens een model zou werken. Paradigma is een theorie over een bepaald 

segment van de samenleving, men gaat na welke onderzoeksmethoden geschikt zijn. Het 

paradigma zal gedurende een langere periode deel uitmaken van de wetenschappen. Voor 

langere tijd zal er dus binnen dit paradigma gedacht worden. 

- ‘Revolutionaire’ wetenschap: een nieuw paradigma blijkt beter in staat nieuwe puzzels op te 

lossen en neemt de plaats in van het vorige; Je hebt een aantal mensen die andere 

onderzoeksmethoden naar voor zullen schuiven. Het blijkt dat die beperkte groep in staat is 

om andere en nieuwe problemen op te lossen die niet vallen op te lossen binnen het huidige 

paradigma (= paradigma shift).  

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

breukvlakken; Toename van kennis is lineair, altijd meer en beter van hetzelfde.  

Bv: overgang van Newtoniaanse mechanica naar Einsteins relativiteitstheorie → Er is een voor 

en een na, een revolutie. Er komt steeds een ander model dat het vorige model zal vervangen. 

Kennis binnen de exacte wetenschappen blijft ook voorlopig.  

Merk op dat de juistheid van een paradigma afhangt van twee zaken:  

o Haar probleemoplossend vermogen  

o Én een brede aanvaarding ervan door de wetenschappers -  

Zie Semmelweis, hoog probleemoplossend vermogen, toch niet aanvaard door zijn 

collega’s, man werd gek verklaard, stierf in psychiatrie, vermoedelijk door 

hardhandige ‘behandeling’.7 We bevinden ons in de eerste helft van de 19e eeuw.  

→ Semmelweis werkt als arts in een ziekenhuis in Wenen. Vrouwen bevallen in het 

ziekenhuis. Dat blijkt niet zo’n goed idee te zijn, want de kans op overlijden is vrij groot. 

Hij merkt op dat er 4 verloskamers zijn en de mortaliteit ligt in een van de vier kamers 

significant hoger. Hij komt tot de vaststelling dat die kamer het dichtst ligt bij de 

autopsie kamer (waar de lijken van de overleden moeders ontleden werden). Hij dacht 

dus dat de artsen van de autopsie iets overzetten op die levende vrouw, waardoor die 

vrouw een hogere kans heeft om te overlijden. Hij verplicht zijn assistenten om zich 

goed te wassen als ze uit de autopsiekamer komen. Risico op overlijden daalt.  

 Hij wordt uitgelachen door de anderen. Op een bepaald ogenblik zal er iemand zijn 

die dit ook in twijfel trekt. In eerste instantie zal die niet geloofd worden. Als de 

consensus tussen de wetenschappers groter worden, is de kans groter dat er een 

nieuw paradigma zal ontstaan.  

 
7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis 
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Deze discussie gaat niet over het geslacht van de engelen, maar heeft een zeer hoog actualiteitsgehalte 

precies in het licht van de noodzaak aan een objectieve grond om cultuur- en maatschappijkritiek te 

formuleren.  

Vanaf tweede helft vorige eeuw zien we gaandeweg de volgende evolutie in het denken hierover: 

Eenzelfde verzameling empirische waarnemingen kan op verschillende wijzen geïnterpreteerd 

worden, afhankelijk van het perspectief (een bioloog kijkt anders dan een econoom), de 

specialisatie (een moleculair bioloog kijkt anders dan een veldbioloog), de opzet 

(fundamenteel onderzoek versus toegepast), de ideologische insteek (een bos bestuderen als 

‘groene long’ of als opbrengst voor houtindustrie) .... Discussies zijn zeer moeilijk, omdat men 

elkaars argumenten en uitgangspunten niet kent of niet erkent.  → Kennis is voorlopig en 

domein specifiek 

Eind vorige eeuw komt dit in een versnelde evolutie en komen er 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  

- Vervolgens: waarheid is een product. Want als wetenschap en waarheid enkel een product 

zijn, dan kan iedereen zo’n product maken.  

- Ten slotte: ‘post truth’, ‘post fact society’, ‘alternative facts’ 8 

De hoger besproken verwarring tussen beta- en gammawetenschappen draagt daar in hoge mate toe 

bij, samen met de ontkenning van de ethische randvoorwaarden en ideologische keuzes.  

Gevolg: ideologische discussies worden vermomd als wetenschappelijke discussies, waardoor 

wetenschap haar geloofwaardigheid verliest  

– cfr het gebruik van termen zoals ‘believers’ versus ‘non-believers’.9  

 
8 Rob Wijnberg heeft over dit onderwerp een aantal uiterst boeiende artikels geschreven in De Correspondent 

(zie  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Correspondent). Ze zitten wel achter een betaalmuur, maar een nieuwe 

lezer kan een aantal artikels gratis lezen: 

https://decorrespondent.nl/957/hoe-waarheid-een-product-werd/96497703522-e7d6310b 

https://decorrespondent.nl/6622/waarom-feiten-niet-het-antwoord-zijn-op-nepnieuws/667719741612-

5b363de8 

9 Ter illustratie: 

- Werkzaamheid antidepressiva, jubelbericht eind februari 2018: ze werken toch, ondanks eerdere 

negatieve berichten 

 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32802-7/fulltext 

- In exact dezelfde week: samenvatting van twintig jaar studie, met als besluit dat anti-depressiva nauwelijks 

beter werken dan placebo’s 

 https://decorrespondent.nl/7982/podcast-waarom-werkt-het-placebo/804853364172-16d74b9c 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Correspondent)
https://decorrespondent.nl/957/hoe-waarheid-een-product-werd/96497703522-e7d6310b
https://decorrespondent.nl/6622/waarom-feiten-niet-het-antwoord-zijn-op-nepnieuws/667719741612-5b363de8
https://decorrespondent.nl/6622/waarom-feiten-niet-het-antwoord-zijn-op-nepnieuws/667719741612-5b363de8
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Er komen dan ideologische discussies. Er komt een probleem als deze discussies vermomd worden als 

wetenschappelijke discussies. Je moet die wetenschappelijke discussies eerst verdacht maken, 

vooraleer je die ideologisch kan vermommen. Je krijgt dus een kamp van de believers (bv: de aarde is 

rond) en de non-believers (bv: de aarde is niet rond). Denk maar aan de groep die zich wil laten 

vaccineren tegen COVID, geloven in de viroloog, diegenen die zich niet willen vaccineren, geloven 

minder sterk in het vaccineren. 

Daartegenover staat dat:  

- Natuurwetenschappen vandaag de dag over veel krachtiger onderzoeksmethodes 

beschikken dan ooit tevoren, met als resultaat méér overtuigende onderzoeksresultaten 

en beter onderbouwde kennis 

- Dat er een groeiende consensus bestaat over het feit dat kennis steeds voorlopig is, met 

als toetssteen de replicatiemogelijkheid 

- Dat hét criterium voor de (steeds voorlopige) juistheid de bevestiging van 

onderzoeksgegevens is door een netwerk van wetenschappers en dus op een zo groot 

mogelijke consensus berust. 

Merk op: 

Deze recente evolutie maakt deel uit van een ruimere maatschappelijke verandering, met betrekking 

tot de grond van de autoriteit:  

Wetenschap is niet langer juist omdat de Opperwetenschapper (Einstein, Darwin, Freud, …) 

het gezegd heeft (patriarchale autoriteit). 

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

(horizontale netwerkautoriteit). 

Deze ideeën zijn nog altijd te weinig doorgedrongen, met als gevolg dat wetenschappelijke kennis als 

basis voor een nieuwe autoriteit, vaak aan de kant geschoven wordt door de uitoefening van macht, 

waarbij de volgende nepargumenten verschijnen:  

- Verdachtmakingen (‘Het is niet écht wetenschappelijk’; ‘Klimaatwetenschappers zijn 

linkse rakkers’). 

- Het bekritiseren van de gebruikte onderzoeksmethodes als men niet akkoord gaat 

met de resultaten van een onderzoek (zeker in de menswetenschappen kan de 

gebruikte methodologie altijd bekritiseerd worden). 

- Randfenomenen, met als uitschieter de status van de onderzoeksgroepen (wie 

behoort tot een ‘top’universiteit? Wie publiceert in ‘top’tijdschriften? Wie is het meest 

ingebed in de wetenschappelijke niches en wordt dus het meest geciteerd?).  
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VIERDE OORZAAK: VERMARKTING VAN DE WETENSCHAP  

‘De grote transformatie’ (Polanyi) waarbij de markt de volledige maatschappij overgenomen heeft, 

treft ook de wetenschap, met een dubbel gevolg:  

1. Wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt voor marktdoeleinden 

2. Wetenschappelijk onderzoek wordt georganiseerd volgens de principes van de vrije markt. 

3. Universitaire opleidingen moeten gericht zijn op ‘de markt’, elke student moet ‘ondernemer’ 

worden. 

De economie is baas en gebruikt de maatschappij om de economie nog beter te laten draaien. De 

maatschappij is dus ondergeschikt aan de economie.  

WETENSCHAP EN MARKTDOELEINDEN 

Onderscheid maken tussen toegepast onderzoek versus fundamenteel onderzoek 

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

van deze opdrachtgevers: zij bepalen de onderzoeksvragen, zij bepalen wat ze doen met de 

onderzoeksresultaten. Er wordt gezocht naar het kunnen maken van een bepaald product, 

een toepassing (Bv: hoe kan je een betere constructie maken met staal en cement). Toegepast 

onderzoek is niet direct voor iets nieuws (bv: denk aan iPhone 3 en 11, er zijn vernieuwingen, 

maar zijn niet helemaal nieuw). 

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

nagenoeg altijd onafhankelijk, met betaling vanuit eigen onderzoeksfondsen van 

universiteiten (en dus vanuit belastingsinkomsten). Onderzoeksvragen worden vanuit de 

wetenschappers zèlf gesteld, onderzoekresultaten worden zo transparant mogelijk 

gepubliceerd, bij voorkeur ‘open access’. Iets wat je als kind al probeert te doen, namelijk door 

te spelen zal je zaken uitproberen.  

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

toegepast naar vervalst onderzoek, met als tussenstation het simpelweg niet publiek maken van 

onderzoeksresultaten die tegen het belang ingaan van de sponsor. Onafhankelijk onderzoek is 

wetenschappelijk veel betrouwbaarder.10 Toegepast onderzoek werd niet als het echte onderzoek 

gezien. Vandaag wordt wel iedereen aangespoord om aan toegepast onderzoek te doen. 

Vergelijk: medische informatie gebaseerd op door de farmaceutische industrie gesponsord 

onderzoek versus informatie komende uit onafhankelijk onderzoek – zie de 

https://www.cochranelibrary.com 

  

 
10 Zie 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/inline/2018/7/10/74febf62b9dcovv_20183262_interactieve_versie_

strategische_leeropdracht_180306.pdf 

https://www.cochranelibrary.com/
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/inline/2018/7/10/74febf62b9dcovv_20183262_interactieve_versie_strategische_leeropdracht_180306.pdf
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/inline/2018/7/10/74febf62b9dcovv_20183262_interactieve_versie_strategische_leeropdracht_180306.pdf
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Het belang van fundamenteel onderzoek: 

De geschiedenis wijst uit dat fundamenteel onderzoek onbedoeld aan de basis ligt van latere 

innovatieve toepassingen. Klassiek voorbeeld: studie van stoom, energie en drukverschillen leidde tot 

stoommachine. Recent voorbeeld: computers zijn ondenkbaar zonder de vooruitgang in de zuivere 

wiskunde van een eeuw geleden. Nog recenter: de revolutionair nieuwe constructie van vaccins.11 

Probleem: er is een toenemend onevenwicht tussen toegepast en fundamenteel onderzoek – 

onderzoeksgroepen krijgen steeds minder geld van overheidswege en moeten aankloppen bij 

bedrijven, wat bovendien gestimuleerd wordt door het beleid van universitaire overheden.  

Een aantal van technische toepassingen zijn een onbedoeld gevolg van fundamenteel onderzoek. Met 

het resultaat van het spelen kon men wat dingen doen die maatschappelijk relevant zijn (bv: vaccins 

die nu gemaakt worden, gebeurt op een spectaculaire nieuwe manier (obv een genetische code). Dit 

is mogelijk door onderzoek dat enkele jaren geleden gebeurd is, toen was het nl. niet de bedoeling om 

een vaccin te maken maar om iets meer te weten te komen over genetica).  

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK GEORGANISEERD VOLGENS DE PRINCIPES VAN DE VRIJE MARKT   

Op grond van ‘The Great Transformation’ (Polanyi) werden universiteiten en onderzoeksinstellingen 

getransformeerd in ‘wetenschapsbedrijven’. Dit bepaalt niet alleen de aard en inhoud van het 

onderzoek (zie toegepast onderzoek), maar ook het personeelsbeleid: ‘publish or perish’ (=publiceren 

of vergaan?)→ Betekent in onderlinge concurrentie. De resultaten van dat wetenschapsbedrijf worden 

gemeten, want je moet weten wie het meest produceert. Diegene die zicht het meest inspant, krijgt 

het meeste centen. 

Achtergrond: meritocratische selectie van academici gebaseerd op kwantitatieve wegingen van 

kwaliteit (cfr infra,  deel IV). Gevolgen: onderzoek wordt belangrijker dan onderwijs; voornaamste 

output zijn publicaties, en dan bij voorkeur in A1-tijdschriften; ‘kwaliteit’ hangt onder meer af van het 

aantal keer dat een onderzoek/een auteur geciteerd wordt, met als resultaat bikkelharde 

concurrentiestrijd, enzovoort. Vandaag is het enigste dat telt nog onderzoek, professoren geven niet 

graag les want is tijdverlies en kunnen ze niet mee op geraken.  

Perverse effecten, legaal: opsplitsen van onderzoek (méér publicaties); 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. Niet direct fout, maar je ziet wel dat het aantal publicaties van belang is 

voor hoe goed het artikel is. 

Perverse effecten, op de rand: wetenschappelijke tijdschriften worden winstgevende tak voor 

uitgeverijen – ontstaan van neptijdschriften; publicatie mits betaling; tegenreactie: ‘open 

access ‘tijdschriften, gerund door wetenschappers 

 
11 Deze stelling werd overtuigend onderbouwd door Mariana Mazzucato, in haar  The Entrepreneurial State: 

Debunking Public vs. Private Sector Myths  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Entrepreneurial_State
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Entrepreneurial_State
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Perverse effecten, illegaal: verdwijnen van wetenschappelijke ethiek (weigering tot 

samenwerking, plagiaat, vervalste statistieken, verslagen van fictief onderzoek, enz.). 12 Als het 

vermarkt wordt krijg je concurrentiestrijd, en zijn alle middelen goed waardoor nog weinig 

rekening wordt gehouden met ethiek. 

Zie Diderik Stapel  https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_Stapel.  

→ Eind augustus 2011 drie jonge onderzoekers van de onderzoeksgroep van Stapel zich bij de 

departementsvoorzitter M, met het vermoeden van frauduleuze handelingen bij het 

onderzoek. Ongeveer een week later gaf Stapel toe dat er in sommige publicaties sprake was 

van gefingeerde data. Vrijwel onmiddellijk hierop werd hij door de universiteit op non-actief 

gesteld. 

→ Niemand werd nog vertrouwd, de twijfel, het gebrek aan vertrouwen die we vandaag 

aantreffen hebben we te danken aan de manier hoe wetenschappelijk onderzoek aan de 

universiteit wordt georganiseerd (te veel toegepast), hoe wetenschappers onderling als 

concurrenten worden gezien. Het zal niet eenvoudig zijn om het vertrouwen in de wetenschap 

terug te krijgen. 

Alles draait rond het hebben van publicaties. Dus die tijdschriften hebben bovenop 

wetenschappelijk ook een carrière belang. Ze worden enorm duur en zijn amper betaalbaar. 

Een aantal van die tijdschriften zullen zelfs aan de auteurs vragen om te betalen, als bijdrage 

in de publicatiekosten. Veel wetenschappers hebben dan zelf tijdschriften gemaakt. Je ziet dat 

groepen wetenschappers nu samenwerken om de open access naar voor te schrijven. Het zijn 

dezelfde kwaliteitsnormen en bovendien kan iedereen eraan. Je hebt ook een heleboel 

neptijdschriften.  

Deze zaken komen in de algemene pers en op de sociale media, met als resultaat dat het vertrouwen 

in de wetenschap andermaal aangetast wordt, op grond van het blootleggen van bedrog en het 

verlenen van hand- en spandiensten aan de industrie. 

VERDWIJNEN VAN VERTROUWEN IN DE WETENSCHAP: 

- Frauderende wetenschap wordt breed besproken in de pers 

- Het verlenen van hand- en spandiensten door wetenschappers aan de industrie (bv: Big 

pharma) wordt ondertussen steeds duidelijker 

- De wedijver tussen wetenschappers onderling (vaak in de media, zie opiniestukken), in 

combinatie met de verwarring tussen menswetenschappen en exacte wetenschappen, 

maken dat wetenschappelijke kennis als onzeker overkomt 

 
12 John Ioannidis schreef daar in 2005 een baanbrekend artikel over: Why most Published Research 

Findings are False (2005). 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pmed.0020124 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_Stapel
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- Daarnaast is er ook nog de doelbewuste desinformatie vanuit lobbygroepen en malafide 

politici. 

Gevolg van het verdwijnen van vertrouwen in wetenschappelijke kennis is dat dit de deuren wijd 

openzet voor complottheorieën. Het terugwinnen van vertrouwen is noodzakelijk.  

BESLUIT: 

Willen we wetenschappelijk onderzoek gebruiken als basis voor maatschappijkritiek, dan moet het 

onderzoek minimaal aan de volgende vereisten beantwoorden, en dit naast de methodologische 

eisen:   

- De gemeenschap moet onafhankelijk onderzoek zoveel mogelijk bevorderen en dus 

bekostigen. Niks verkeerd met toegepast onderzoek, maar moet in de marge van het 

onafhankelijke blijven.  

- Een onderzoeksgroep die niet onafhankelijk is (gesponsord door industrie, uitgevoerd 

door een denktank van een bepaalde ideologische strekking, …) moet dit uitdrukkelijk 

vermelden bij het door hen uitgevoerde onderzoek (‘disclaimer’). 

- Wetenschappelijke conclusies en adviezen moeten gebaseerd zijn op meerdere 

onderzoeken, van verschillende, bij voorkeur onafhankelijke onderzoeksgroepen. 

- Positiefwetenschappelijke onderzoeksbevindingen moeten een consensus van de 

onderzoeksgemeenschap krijgen – zie klimaatverandering; merk op: dit illustreert de 

fundering van autoriteit: iets is waar omdat een grote groep zegt dat het waar is. 

- Onderzoeksbevindingen van gammawetenschappen moeten contextueel gekaderd 

worden en hun besluiten uitdrukkelijk beperken tot de context; ze zullen daardoor hun 

geloofwaardigheid terugwinnen. 

Belangrijk: 

Het idee dat wetenschappelijke kennis als basis voor autoriteit kan dienen, mag niet verward worden 

met een pleidooi voor een technocratie, met een ‘experten’-regering. Een betere wereld berust eerst 

op ethische en politieke stellingnames, die gebruik maken van wetenschap in functie van de beoogde 

doelen.  

De vraag die te weinig gesteld wordt, is ethisch: welke maatschappij willen we, en waarom? Dit is een 

andere discussie dan een puur wetenschappelijke. Cfr infra DEEL IV, waar deze thema’s terugkeren.  

Het betekent niet dat wetenschap het model wordt op grond waarvan we een maatschappij kunnen 

organiseren. Als je dat vergeet en wetenschap naar voor schuift als de manier om een maatschappij te 

ondersteunen kom je terecht in een technocratie. Dan kom je op een wetenschap die gestuurd wordt 

door een achterliggende macht. Het wordt aangestuurd door een maatschappelijk beeld. De politiek 

moet zich inspireren bij de wetenschap om op grond van die resultaten na te denken hoe ze dat ethisch 

zullen vertalen. 
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DEEL III. HET INDIVIDU 
III,1 HET SPANNINGSVELD TUSSEN INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ  

Zie inleidend college: verhouding individu-samenleving is niet vanzelfsprekend, er is altijd een spanningsveld, 

vandaar het ‘onbehagen’ bij het individu in diens verhouding tot de groep. (De existentiële vraag ‘Wie ben ik, 

als ik?’ komt aan bod in III,2) 

Historisch beschouwd zijn er verschillende visies op de verhouding individu – maatschappij: 

- Klassiek (Griekenland, Rome): individu als lid van samenleving (polis, SPQR (=senaat en het Romeinse 

volk)). In Rome zullen we het volk en de senaat krijgen. Aristoteles vond al dat het individu een sociaal 

dier was. 

- Verlichting (Rousseau): het individu als ‘nobele wilde’, die een sociaal contract afsluit met de 

samenleving. De mens zal een sociaal contract afsluiten, contract tussen individu en gemeenschap. We 

vinden het idee dat de mens niet zomaar van nature uit lid is van een gemeenschap, het moet 

berusten op afspraak. 

- Hedendaagse dominante visie: accent op het individu als individu dat het moet maken, onafhankelijk 

van en in concurrentie met alle andere individuen, de homo economicus. Gemeenschap bestaat niet, 

is gewoon een verzameling van individuen. Individuen zoeken zoveel mogelijk voordeel voor zichzelf.  

TWEE TERUGKERENDE VRAGEN MBT DIE VERHOUDING INDIVIDU -MAATSCHAPPIJ:  

1) IN WELKE MATE IS HET INDIVIDU GEDETERMINEERD OF AUTONOOM ? BESTAAT DE ‘VRIJE 

WIL’?  

• Hedendaagse ideologische overtuiging: het individu is vrij, kan zelf keuzes maken (en is dus 

verantwoordelijk voor de gevolgen). Soort overtuiging met triomfantalisme, we hebben dat 

gerealiseerd want vroeger was men niet vrij.  

• Traditioneel antwoord: er is een verregaand determinisme, met verschillende invullingen: 

- Religieus (predestinatie, gedetermineerd door God): alles wordt door God bepaald, die heeft 

bepaalde weg uitgestippeld en je zal er niet veel van kunnen afwijken. 

- Filosofisch-psychologisch (identiteit via vervreemding, gedetermineerd door de 

maatschappij): meer moderne invulling, de mens is vervreemd want wordt gedetermineerd 

door maatschappelijke factoren. Hij kon iets anders worden, maar niet door de 

maatschappelijke beïnvloeding (bv: in welke klasse je geboren wordt, geslacht…). 

- Neurologisch-evolutionair (‘wij zijn ons brein/onze genen, gedetermineerd door biologie’): 

vrije wil en keuze maken we onszelf wijs, want het is al lang beslist door zaken die buiten ons 

bewustzijn omlopen. 

Het antwoord op die vraag is belangrijk voor Cultuur- en maatschappijkritiek: 

- In geval van determinatie: onmacht, met als gevolg berusting, cynisme e.d.m.  

- In het geval van autonomie: verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot verandering, op basis van actief 

engagement.  
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Zoals wel vaker is het antwoord complexer dan of/of en vraagt het formuleren van een antwoord meer 

intellectuele inspanning.  

2) IN WELKE MATE IS DE MENS GOED OF SLECH T, DWZ IN WELKE MATE IS DE MENS EGOÏSTISCH 

EIGEN-IK-EERST OF SOLIDAIR GERICHT OP DE ANDER?  

Onderliggende aanname bij beide vragen: 

Er bestaat zoiets als een oorspronkelijke kern, het wezenlijke (‘ontologische’) van wie of wat Homo sapiens is. 

Die aanname komt er in twee versies: 

- Homo sapiens is wezenlijk slecht, gevaarlijk 

- Homo sapiens is wezenlijk goed, helpend 

Merk op: alweer typisch binaire redenering, of/of. Als de mens wezenlijk slecht is, dan moet een maatschappij 

restrictief optreden. Als een mens de verkeerde richting uitgaat, maar men gaat uit van het wezenlijk goede, 

dan denkt men dat de maatschappij hen of haar slecht gemaakt heeft. Maatschappij zou ook het goede slecht 

kunnen maken, of het slechte goed. Laat weinig over aan het individu zelf. In welke mate hebben we een 

beslissingsruimte en kan je zelf bepaalde zaken aanschuiven? 

Beide versies hebben belangrijke, zij het tegengestelde implicaties op het vlak van de verhouding individu – 

maatschappij: 

- Indien (1) dan strenge maatschappelijke disciplinering nodig 

- Indien (2) dan bestaat het risico dat de maatschappij dit verknoeit  

De combinatie van de antwoorden op de twee vragen (autonomie/determinatie; goede of slechte kern) levert 

een algemeen verspreide redenering op: 

Er is in de mens een wezenlijke en dus gedetermineerde kern (hetzij goed, hetzij slecht) die bovendien 

door de omgeving (de maatschappij) in de andere richting kan gestuurd worden.  

Merk op dat deze redenering een dubbele determinatie inhoudt: de mens heeft een goede (slechte) kern, 

maar kan door de maatschappij slecht (goed) gemaakt worden. De determinatie van de kern komt van God of 

van de biologie; de determinatie van de verwerkelijking van de kern komt van de maatschappij. In beide 

gevallen heeft het individu zelf weinig keuze. 

Een vraag waar we in III,2 op terugkeren, betreft dan de individuele keuzemogelijkheid, voorbij de dubbele 

determinatie genen/maatschappij.   

HET WEZEN VAN DE MENS  

KLASSIEKE OPVATTING 

Klassieke visies zijn binair en berusten op een moreel mensbeeld: de mens is wezenlijk slecht, versus de mens 

is wezenlijk goed. 

De eerste visie is de dominante:  

- Religie, christendom: originele mens was paradijselijk onschuldig; sedert zondeval is de mens slecht 

- Politiek, Hobbes: “Homo homini lupus est” (~ de mens is een wolf) 
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- Psychoanalytisch, Freud: laat het mensenkind zijn ding doen, en het geeft zich over aan seks en 

agressie. Iedereen betekent een gevaar voor de ander.  

Gevolg: pleidooi voor strenge autoriteit die de uitwisseling van goederen en diensten en de verhoudingen 

tussen mensen van bovenuit regelt en in de goede richting stuurt.  

De tweede visie vinden we bij:  

- Rousseau: nobele wilde, vervreemding door ‘moderne’ stedelijke samenleving (merk de verwantschap 

op met de religieuze visie, mbt de veronderstelde oorspronkelijke onschuld van de mens/van het 

kind). Hij gaat ervan uit dat elk mensenkind geboren wordt met een nobele inborst en dat dat om zeep 

geholpen wordt door de maatschappij. 

- Marx, ‘Entfremdung’ van de proletariër door het kapitalisme. Hij zal het idee van de vervreemding 

centraal zetten op de proletariër (moeten werken om van levensonderhoud te voorzien). Heeft 

volgens hem te maken met impact van de maatschappij, het kapitalisme die ervoor zorgt dat de mens 

slecht ontwikkelt.  

- Ecologische bewegingen tweede helft vorige eeuw: De mens is inderdaad vervreemd, weg van zijn 

natuur. Mochten kinderen worden opgegroeid in normale, natuurlijke omgevingen zullen ze 

ontwikkelen tot normale goede mensen.  

Gevolg: pleidooi voor een terugkeer naar de natuur, voor een andere arbeidsorganisatie, voor een andere 

maatschappij. We kunnen niet terug naar de natuur, want onze omgeving is de cultuur. Illusie die je vrij 

gemakkelijk kan ontmaskeren.  

Opvallende kanttekening bij beide overtuigingen:  

- De mens is slecht, betekent vaak: de man is slecht (agressie, testosteron, ego) (behalve in het 

christendom) 

- De mens is goed, is vaak een pleidooi voor de ‘vrouwelijke’ zachte zorg.   

Recente paradoxale invulling:   

Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw komt er een nieuwe interpretatie van ‘de mens is slecht’ 

(egoïstisch, agressief-competitief, afgunstig, …), zij het met een belangrijke omkering: die immorele 

kenmerken zijn eigenlijk goed, want ze dragen bij tot de vooruitgang van ‘de’ maatschappij. Het 

concurrentiële, het egoïsme kan voor de groep betere resultaten opwekken omdat deze mensen vaak 

wel hard werken. 

= 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 

bedriegen en te manipuleren, maar op die manier toch bijdraagt tot het algemeen belang. Dus: 

‘Greed is good’1 

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=VVxYOQS6ggk 

Dit is een beroemd uittreksel uit de film ‘Wall street’ (1987), bedoeld door regisseur Oliver Stone als 

verwittiging tegen wat hij beschouwde als een kwalijke maatschappelijke evolutie. Luister goed naar de 

verwijzingen betreffende de evolutietheorie (‘survival of the unfittest’ e.d.m).  

https://www.youtube.com/watch?v=VVxYOQS6ggk
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Historische achtergrond: Mandeville: ‘Private vices, public virtues’; kenmerken die individueel immoreel zijn, 

dragen ertoe bij dat de maatschappij vooruitgaat omdat ze bijdragen tot ontwikkeling van de economie. 

Ondeugden op het niveau van het individu (hebzucht, liegen, bedriegen…) die leveren op het niveau van de 

groep betere resultaten op. Dat is het homo economicus model. 

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandeville 

→ Mandeville is het bekendst door zijn vaststelling dat de ondeugd de eigenlijke bron van het 

algemeen welzijn is, terwijl de deugd die juist kan schaden. Mandeville oppert dat de samenlevingen 

van mensen zijn ontstaan door het belang dat zij erbij hebben om zich te beschermen. Dat mensen 

egoïstisch zijn in de zin dat zij zich laten leiden door hun eigenbelang, is voor Mandeville geen keuze, 

maar een natuurlijk gegeven, waarin de mens niet verschilt van andere levende schepselen. 

‘Wetenschappelijke’ fundering? Het sociaaldarwinisme (cfr infra). Met de evolutietheorie is alles veranderd. 

Levende organismen gaan zich ontwikkelen op grond van interactie met omgeving en die omgeving kan zich 

aanpassen ten gevolge van veranderende mutaties die evenzeer er toevallig voor zorgen dat een organisme 

beter is aangepast aan de omgeving, wat ervoor zorgt dat er meer nakomelingen komen en die aanpassingen 

worden doorgegeven. Je kan dus verklaren hoe organismen veranderen en verdwijnen. 

De hamvraag voor deze colleges: hebben we wetenschappelijke argumenten voor ‘het’ goede of ‘het’ slechte 

in het wezen van de mens? Achtereenvolgens bespreken we een aantal onderzoeksresultaten.  

OUDER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK :  DE MENS IS SLECHT.  

Stanley Milgram (1963): werd voorgesteld als een leerexperiment. Je hebt leerlingen die een aantal zaken 

moeten leren, als ze goed leren worden ze beloond, leren ze slecht dan worden ze gestraft met een elektrische 

shock. Eigenlijk is enkel diegene die de shock uitdient een proefpersoon, de rest zijn aanhangers van de 

onderzoeker. De vraag is dan hoever ze zullen gaan in die shocks. 2/3 van de mensen zijn bereid zo ver te gaan 

dat ze een maximale elektrische schok uitdelen, dus ‘sadisten’.  

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram 

Besluit: 65% van de deelnemers is bereid tot het toedienen van de maximale elektrische schok aan ‘slechte’ 

leerlingen. 

MAAR uit later onderzoek van het onderzoek blijkt: 

Vanaf het begin mikt Milgram op zoveel mogelijk media-aandacht.  

Tijdens de voorbereidingsfase zoekt hij uitdrukkelijk naar procedures (formulering, kledij, organisatie van 

de proefruimte, …) die het maximale beoogde effect uitlokken; in totaal testte hij 23 varianten uit, waarbij 

het percentage proefpersonen dat gehoorzaamde, varieerde tussen de 0 en 92,5 procent.  

Besluit: het volledige onderzoek is sterk gemanipuleerd om de resultaten te bekomen die Milgram voor 

ogen had.2 

 

2 zie Perry, G. (2012). Behind the Shock Machine: The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology 

Experiments. New York: Scribe Publications. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandeville
https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram
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Philip Zimbardo (1971): 8 jaar later bewees Zimbardo dat mensen in een autoritaire rol naar machtsmisbruik 

lijken te neigen. Zimbardo’s experiment is heel populair maar nooit officieel gepubliceerd (vanwege 

onbetrouwbaarheid) en is nooit gerepliceerd. Daarnaast gaven de proefleiders identiteit verlenende (sturende) 

boodschappen. In normale omstandigheden gedroegen de gevangenen en bewakers zich vrij goed. Figuur die 

de positie van de meester inneemt is zeer bepalend voor het verdere verloop. 

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment 

→ Studenten werden willekeurig in twee groepen van twaalf opgesplitst: een gevangenengroep en een 

bewakersgroep. Na korte tijd begonnen de studenten zich naar hun rol te gedragen: gevangenen werden 

onderdanig en bewakers kwamen in de verleiding om hun macht te misbruiken. 

Onderzoekshypothese: externe situatie bepaalt het gedrag (en niet het individu), en kan twee op de drie 

mensen tot machtsmisbruik leiden. 

MAAR uit later onderzoek van het onderzoek blijkt: 

- Nog meer mediageil dan Milgram. 

- Nog meer manipulatie dan bij Milgram;  

- Proefleider neemt heel sterk de positie van de spiegelende Ander in (cfr infra, II,2 bij 

identiteitsconstructie) en geeft uitdrukkelijk identiteitsverlenende boodschappen. 

- 1 deelnemer op 3 identificeert zich met de verwachting; 1 op 3 niet en maakt een eigen keuze. 

Replicatie-onderzoek (2001), in samenwerking met de BBC: 

- Proefleiders geven géén duidelijke instructies, zijn vooral observator. 

- Gevolg: de ‘bewakers’ gedragen zich humaan. 

- Dit wordt in tien A1-journals gepubliceerd, in tegenstelling tot het onderzoek van Zimbardo (geen 

enkele publicatie in A1 journal), maar krijgt heel weinig aandacht.  

→ Het is dus belangrijk om onderzoeken te repliceren omwille van de betrouwbaarheid. 

PARENTHESIS: BELANG DAT AAN DE LEIDER TOEGEKEND WORDT BINNEN DE VERHOUDING 

INDIVIDU - GROEP 

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

schuiven, denk aan het idee van de ‘verlichte dictator’ (typisch voor een patriarchale visie). Die leider zal 

de groep moeten disciplineren en onderhouden.  

Volgende drie grondleggers schuiven deze theorie naar voor: 

- Hobbes: ‘Leviathan’ 

- Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse  

- Weber: charismatische leider 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment
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In realiteit: 

- Robespierre, Stalin, Hitler, Mao, Putin, Trump, … 

- Uitzonderingen: Ghandi, Mandela, …  

Onderzoek: leider kan sturend werken in positieve of negatieve richting; het belang van de 

groepsorganisatie (top-down, of eerder horizontaal) wordt meestal onderschat – een eerder horizontaal 

georganiseerde groep stuurt haar leiders in een bepaalde richting.  

→ Een leider kan sturen in een positieve of negatieve richting (top-down), maar het kan ook horizontaal 

(bottom-up) georganiseerd worden, waarbij er meer sprake is van sociale controle. In beide gevallen is het 

de organisatiestructuur die bepalend is voor de stijl van de leider en niet de persoonlijke kenmerken van 

de leider. Tegenwoordig kijken we daarover, omdat we uitgaan van een individualistische ingesteldheid. 

Muzafer Sherif, de ‘Robbers cave study’ (1954):  

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Realistic_conflict_theory#Robbers_cave_study 

Gebaseerd op verhaal Lord of the Flies van Nobelprijswinnaar R.Golding.3  

De volwassenen zijn dood en de kinderen moeten zelf zien te overleven. Jongens van elf worden random in 

twee groepjes opgedeeld. Binnen de kortste keren ontwikkelt elke groep eigen kenmerken (tot taalgebruik 

toe) en geven ze zichzelf een naam. Wanneer de onderzoekers de twee groepen competitief tegenover elkaar 

plaatsen (waarbij enkel de winnende groep een beloning krijgt en de ander niks = ’zero-sum game’), ontstaat 

vijandigheid en zelfs agressie. Een gemeenschappelijk probleem (een kapotte waterleiding) en de daarbij 

aansluitende samenwerking zorgt ervoor dat het conflict verdwijnt. 

Het onderzoek levert bijgevolg een bevestiging van een populaire opvatting: zelfs kinderen zijn van nature 

agressief, zeker in groep tegenover een andere groep. 

MAAR uit later onderzoek van het onderzoek blijkt: 

- De gepubliceerde resultaten zijn gebaseerd op het derde onderzoek. Voorafgaand vergelijkbaar 

onderzoek ‘mislukte’, dwz het leverde niet het door de onderzoekers gewenste (!) resultaat op, omdat 

de twee groepen te goed bevriend raakten én omdat de kinderen ontdekten dat ze door de 

volwassenen gemanipuleerd werden. Kinderen hadden de onderzoekers door, onderzoekers moesten 

dus zorgen dat de manipulatietechnieken onzichtbaar werden.  

- De spontane reactie is eerder samenwerking, de proefleiders moeten de groepen uitdrukkelijk 

manipuleren om ze vijandig-agressief te maken. Het wordt eerder genoemd als een gezonde 

competitie. 

- Een gemeenschappelijk probleem en het zoeken naar een oplossing brengt de twee groepen weer 

samen. Wat dus een bevestiging is van het spontane gedrag.  

Onderzoeksresultaat stond op voorhand vast, je moet zien dat je die uitkomst bekomt. Daarnaast springt de 

pers erop. 

 

3 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_the_Flies 

https://en.wikipedia.org/wiki/Realistic_conflict_theory#Robbers_cave_study
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CONCLUSIE:  

- Het oudere wetenschappelijk onderzoek sluit aan bij het dominante negatief mensbeeld en bevestigt 

dit.  

- Opvallend: het lijkt alsof we onszelf slecht moeten vinden; deze overtuiging krijgt het meest 

belangstelling en wordt uitvergroot door de media. De cultuurvijandigheid (zie eerste college) wordt 

hier aangevuld met een ‘mens’vijandigheid: de mens (meestal: de andere mens) is slecht.  

- De op basis van heronderzoek gecorrigeerde besluiten zijn een flink stuk genuanceerder. De 

gecorrigeerde resultaten zijn de volgende:  

o Omgeving (sociale druk) is zeer dwingend en kan mensen brengen tot sadistisch-agressief 

gedrag. 

o ‘Omgeving’ komt in deze onderzoekingen grotendeels neer op de (proef)leider, wiens 

verwachtingen determinerend zijn, en op groepsdruk. 

o De meeste mensen zijn volgzaam (zowel in de positieve als in de negatieve richting) en zeer 

gevoelig voor gezag; een minderheid denkt en beslist autonoom. Dat laatste is van belang 

voor de individuele autonomie (zie III,2) 

Wat héél erg duidelijk wordt, is dat wetenschappelijke bevindingen binnen de gammawetenschappen steeds 

kritisch bekeken moeten worden! Dat is het makkelijkst voor ouder onderzoek, maar geldt zonder twijfel ook 

voor hedendaagse research. Je moet kijken binnen dezelfde sociale context. 

RECENT PSYCHOSOCIAAL ONDERZOEK : DE MENS IS EERDER ‘GOED’.  

Het laatste decennium wordt de veronderstelde wetenschappelijke grond van een negatieve mensvisie 

weerlegd, en komt er een eerder positieve visie: de mens als supersamenwerker die meestal deugt. Voor 

samenvattende overzichten, zie R.Bregman (2019) en vooral D.Van Duppen & J.Hoebeke (2016).  

 https://boekenblog.paulverhaeghe.com/dirk-van-duppen-johan-hoebeke-rutger-bregman/ 

→ Dirk Van Duppen behoort tot de linkse PVDA en werkt sinds jaar en dag als arts bij Geneeskunde voor het 

Volk, biochemicus Johan Hoebeke is eveneens lid van de PVDA en gewezen onderzoeksleider aan het Centre 

National de Recherche Scientifique (Frankrijk). Rutger Bregman is de zoon van een dominee en kreeg zowel 

kritisch nadenken als predikantschap met de paplepel mee. Beide boeken illustreren hoe wetenschap nooit 

neutraal kan zijn (maar wel objectief moet blijven). Alleen al de keuze van het onderwerp en de bijbehorende 

onderzoeksvragen hebben een sturend effect. 

Tonnen sociaalpsychologisch onderzoek tonen hoe makkelijk wij te manipuleren zijn. Opvallend: 

groepsvorming gebeurt niet op grond van aangeboren kenmerken (het volstaat een groep in twee helften te 

verdelen en elke groep een t-shirt aan te trekken met een verschillend kleur), en groepsvorming gaat niet 

automatisch een vijandige richting uit (maar kan makkelijk in die richting geduwd worden). 

• Bregman: De meeste mensen deugen. Het merendeel van de mensen is goed, empathisch, gericht op 

samenwerken, helpen van de ander… zijn bundeling van onderzoek is quasi uitsluitend onderzoek uit 

de menswetenschappen. Alles moet contextueel gezien worden.  

• Hoebeke is een moleculaire bioloog. ‘De supersamenwerker’: dit boek heeft minder aandacht 

gekregen. Ze brengen gegevens samen uit de meer exacte wetenschappen. Dat heeft altijd een licht 

andere kleur dan onderzoek uit de menswetenschappen. Het gemeenschappelijke onderwerp van het 

geheel betreft intermenselijke verhoudingen, met accent op samenwerking. 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/dirk-van-duppen-johan-hoebeke-rutger-bregman/
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Door de achtergrond van beide auteurs zie je dat ze vanuit een bepaalde mensopvatting oordelen. Er is een 

overtuiging om de mens in eerste instantie als goed te beschouwen. Ze gaan ervan uit dat de mens in groep wil 

samenwerken. Ondanks de juistheid en grondigheid waarmee in beide groepen onderzoeksresultaten werden 

voorgeschoven, er is een zeker selectiviteit aanwezig. Je krijgt het idee dat de mens hoofdzakelijk goed is.  

→ Het wetenschappelijk onderzoek weerlegt dat de mens vertrekt vanuit een slechte invloed. 

ONDERZOEK BIJ PEUTERS EN KLEUTERS: PROSOCIAAL GEDRAG 4 

Een greep uit de onderzoeksresultaten: 

Baby’s van drie maand oud tonen een voorkeur voor een bewegende, van oogjes voorziene vorm die een 

andere vorm de heuvel op helpt, en keren zich af van de figuur die een andere naar beneden duwt. Zelfs baby’s 

geven al blijk van een moreel besef, dus voorafgaand aan leerprocessen. Het is blijkbaar intrinsiek aanwezig, 

we worden er mee geboren. Baby’s kunnen een onderscheid maken tussen vriendelijke en wreedaardige 

reacties, en ze hebben een duidelijke voorkeur voor de vriendelijke reacties. 

Eenjarige observatortjes van een poppenshow zullen een ‘goede’ pop (die de bal teruggooit) belonen en de 

‘slechte’ (die de bal voor zich houdt) bestraffen. Peuters van 16 maand kiezen voor een ‘rechtvaardige’ 

beerknuffel en niet voor een ‘onrechtvaardige’ leeuw. Peuters van anderhalf jaar oud troosten huilende 

leeftijdsgenootjes, helpen onhandige mensen dingen oprapen en houden een deur open. Ze stellen spontaan 

altruïstisch gedrag, ze doen dit zonder het aangeleerd te krijgen! 

Het belonen en het aanmoedigen van altruïstisch gedrag maakt peuters minder gemotiveerd om te helpen, 

waardoor het gedrag afneemt. Intrinsieke motivatie is belangrijker dan extrinsieke.5 Een extrinsieke motivatie 

zal het zelfs doen afnemen. Meer nog: kleuters zijn meer geneigd om te delen wanneer het meer van hen 

vraagt.6  

Driejarigen protesteren wanneer leeftijdsgenootjes de spelregels niet volgen en zullen zelfs actief 

tussenkomen wanneer een kind iets steelt of stukmaakt van een ander kind. Eens de motoriek voldoende 

ontwikkeld is, gaat een kind de ander aanraken en omhelzen in geval van pijn of verdriet. 

Besluit: op een leeftijd waar leerprocessen nog beperkt zijn, beschikken peuters reeds over: 

- Een moreel besef, op grond waarvan het onderscheid tussen vriendelijke en wreedaardige reacties 

gemaakt kan worden;  

- Empathie en medelijden, met als meest 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; Walging treedt voornamelijk op wanneer ze een sociale interactie 

observeren die ze niet oké vinden. Ze werken met poppenspel, tekenfilms… waarbij figuurtjes gebruikt 

 

4 Indien niet anders vermeld komt de informatie in verband met het onderzoek bij kinderen uit Paul Bloom, Just 

babies. The origin of good and evil (2013). 

5 Voor dit onderzoek, zie Warneken, F & Tomasello, M. (2008). Extrinsic rewards undermine altruistic 

tendencies in 20-month olds. In: Developmental Psychology, 44: 1785-1788. 

6 Fehr, E. et al. (2008). Egalitarianism in young children. In: Nature, 454:1179-1083. 
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worden die nauwelijks mens lijken, maar wel een bepaalde kleur en ogen hebben. Je kan een positieve 

interactie zien (bv: een figuurtje helpt iemand de helling op vs. een figuurtje die de ander de helling 

afduwt). Ze geven de voorkeur aan prosociale figuurtjes.  

- Een rudimentair besef van eerlijkheid, met accent op een billijke verdeling van wat voorhanden is (wie 

meest inspanning gedaan heeft, krijgt meest); 

- Een rudimentair besef van rechtvaardigheid (goed gedrag moet beloond worden, slecht gedrag 

bestraft). 

Het lijkt er dus op dat dergelijke kenmerken intrinsiek in de mens aanwezig zijn vanaf de geboorte. Eens 

kinderen ouder worden, neemt de invloed van de omgeving toe. En zien we een duidelijke invloed van de 

groep op deze kenmerken.  

“We create the environments that can transform an only partially moral baby into a very moral adult” (Bloom, 

p .191). Of omgekeerd.  

ONDERZOEK BIJ OUDERE KINDEREN: BELANG VAN DE GROEP EN HET ERBIJ WILLEN HOREN 

Hoe ouder het kind,  

des te belangrijker de blik van de ander als sturende sociale controle (‘Vreemde ogen dwingen’) – 

gezag is gekoppeld aan zichtbaarheid. Dit zal sturender gaan werken, kan het gedrag gaan sturen dat 

ingaat tegen het prosociaal gedrag. We stellen vast dat vanaf een heel jonge leeftijd de omgeving ons 

gedrag zullen sturen in een bepaalde richting. De gemeenschap heeft hier dus een belangrijke 

verantwoordelijkheid in. 

des te belangrijker de ‘ingroup’, het erbij willen horen; sociale uitwisseling gebeurt vooral met 

bekenden, met wie deel uitmaakt van de eigen kring. Tegenover onbekenden staan ze onverschillig of 

zelfs afwijzend. 

Criteria voor ingroup, naast bekendheid? Hoe maken we een onderscheid tussen de ingroup en de outgroup? 

Er zijn ook criteria die a priori gegeven zijn, natuurlijke verschillen. Alles wat daarvan afwijkt is tegen natuurlijk 

(denk maar aan homoseksualiteit dat als ‘ziekte’ gezien werd).  

Belangrijk: zelfde taal. Vreemde taal betekent vreemdeling (zie ‘oi barbaroi’ bij de Grieken, mensen die niet 

Grieks waren, waren mensen die de Griekse taal niet machtig waren. Deze ‘vreemdelingen’ werden benoemd 

als de barbaren. Eigenlijk betekent dat in het Grieks de brabbelaars, diegenen die spreken waar niemand iets 

van begrijpt, en geen beschaafde mensen).  

Baby’s kunnen een paar uur na de geboorte reeds het onderscheid maken tussen de (letterlijke) moedertaal 

en andere talen (ze herkennen zelfs het eigen dialect); dit wijst op een leerproces tijdens de prenatale periode. 

Kind kan dus onderscheid maken op basis van de taal die iemand anders spreekt. Je gaat bijna automatisch 

registeren of je op de achtergrond een accent kan waarnemen. Op grond van dat plaatsen kan je meteen ook 

een opsplitsing maken tussen dialecten die je kent en die je niet kent. De betekenisverlening aan het verschil 

zal een gevolg zijn van de culturele invulling van die taalgroepen, want bepaalde taalgroepen zullen als 

minderwaardig beschouwd worden, anderen als superieur… 
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Wat met verschillen in huidskleur?  

- Wie opgroeit in een éénkleurige omgeving beschouwt een ander kleur automatisch als ‘anders’.  

- Kinderen die opgroeien in een multi-etnische omgeving maken géén uitsluitingsselectie op basis van 

huidskleur, tenzij ze dit in hun opvoeding expliciet aangeleerd krijgen.  

Een veel ouder onderzoek (1947) toont hoe een cultureel dominant racistisch vertoog een op racisme 

gebaseerd zelfbeeld vormt. Wanneer zwarte kinderen die opgroeien in raciaal gesegregeerd 

onderwijs, mogen kiezen tussen blanke of zwarte poppen, kiezen ze bijna allemaal blanke poppen en 

schrijven ze de gekleurde poppen bovendien heel wat negatieve kenmerken toe.  Poppen met zwarte 

kleur werden als negatief bekeken door de kinderen zelf, zelfs zwarte kinderen. Een aantal jaren later 

is beslist geweest dat onderwijs gemengd moet zijn. 

Dit onderzoek is letterlijk een schoolvoorbeeld hoe wetenschap een effect kan hebben op de 

maatschappij, in dit geval op onderwijs. Op grond van dit en vergelijkbaar onderzoek besliste het 

Amerikaanse hoger gerechtshof in 1954 dat raciaal gesegregeerd onderwijs niet strookte met de 

grondwet, omdat het gekleurde kinderen opvoedde in een systeem dat hen deed opgroeien met een 

gevoel van minderwaardigheid.7 Vanaf bepaald ogenblik moesten kinderen samenzitten.  

De eigen groep gaat men bevoordelen en vindt men beter. Het gaat dus het gedrag sturen, die niet 

altijd strookt met prosociaal gedrag, namelijk groepen of mensen die niet altijd tot jouw ingroep 

behoren, zal je ook niet altijd goed behandelen. 

Met de leeftijd stijgt het belang van groepen: 

- Bij de groep willen horen versterkt de druk tot conformiteit (peer group); identiteit is groepsidentiteit. 

- Typisch daarbij: de neiging om eigen groep als beter te zien en te bevoordelen; omgekeerd, de 

andere groep als slechter, en die te benadelen en zelfs te ridiculiseren. 

Cfr Freud: ‘het narcisme van de kleine verschillen’: als outgroep hebben we te maken met een 

groep waarbij de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Denk maar aan Vlamingen 

die moppen vertellen over Nederlanders, en Duitsers over Oostenrijkers. De ingroep zal zich 

dus bekijken ten opzichte van mensen die niet zoveel verschillen. Wij nemen een groepen 

waarvan bv. de taal lijkt op de onze. Wij zullen geen moppen maken over Finnen, want die 

liggen al verder van ons bed. 

Patricia De Martelaere; het Zuiden versus het Noorden: Als je kijkt naar de andere landen, 

krijg je telkens hetzelfde beeld. Het Zuiden van Nederland is het Noorden van België en als je 

kijkt hoe de Nederlanders naar ons kijken, kijken ze naar het Zuiden, ze maken geen 

onderscheid tussen Walen en Vlamingen. We zien ook Frankrijk als het Zuiden, in de zon 

liggen… In het Noorden daar wordt wel hard gewerkt. Op grond van het feit dat je dat verschil 

gaat uitvergroten, zie je dat dat zeer relatief en fictie is.  

 

7 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_and_Mamie_Clark#Doll_experiments.  

Clark, Kenneth B. and Clark, Mamie P. (1947). "Racial identification and preference among negro children." In E. 

L. Hartley (Ed.) Readings in Social Psychology. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_and_Mamie_Clark#Doll_experiments
http://i2.cdn.turner.com/cnn/2010/images/05/13/doll.study.1947.pdf
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Sociaalpsychologisch onderzoek toont hoe makkelijk groepsvorming manipuleerbaar is, ook bij volwassenen, 

en bijgevolg hoe makkelijk het individu te beïnvloeden valt. Groepsvorming is ontzettend manipuleerbaar, het 

creëren van groepen is gemakkelijk als je er de macht voor hebt. Stappen hierbij: 

- Creëer aparte groepen (‘de’ x, ‘de’ y) onder één noemer, liefst met herkenbare symbolen en met 

uitvergroting van verschillen 

- Beperk reëel contact tussen verschillende groepen 

- Zorg voor een systematisch negatieve framing van minstens één andere groep, én een systematisch 

positieve framing van de eigen groep 

Conclusies inzake groepen, overeenkomsten en verschillen:  

- Moedertaal is vanaf de geboorte een basis voor het onderscheid wij – zij. Zeker een criterium om 

onderscheid te maken.  

- Belang van huidskleur hangt af van de omgeving waarin iemand opgroeit. Wordt er door kinderen 

spontaan een onderscheid gemaakt tussen verschillende huidskleuren? Dit onderscheid is niet 

aangeboren, het is niet a priori dat we verkiezen voor dezelfde huidskleur. Peuters en kleuters die 

opgroeien met kinderen die verschillende huidskleuren vertonen, die kinderen zien het verschil zelfs 

het simpelweg niet meer, het valt voor hen niet meer op. De kinderen die opgroeien in een 

eenkleurige omgeving, schrikken op dat er ook mensen met een andere huidskleur zijn en merken zo 

het verschil op. De waardering die gekoppeld wordt aan de huidskleur is bepalend door de opvoeding. 

Racisme is dus een effect van opvoeding.  

- Met uitzondering van de moedertaal en het biologische geslacht zijn de criteria voor het onderscheid 

tussen groepen arbitrair (tot zelfs op toevalsbasis: bij onderzoek random toewijzing van kleur van T-

shirt, als basis voor groepsindeling); dit opent de deur voor ideologische manipulatie.  Er zijn heel wat 

aanwijzingen dat kinderen gedurende een bepaalde periode zich veel meer gaan samen zetten in een 

biologisch homogene groep, vermenging komt pas op ogenblik dat seksuele interesse ontstaat. Het 

blijkt zo te zijn dat er een voorkeur blijkt te staan voor het eigen biologische geslacht om die groepen 

te gaan vormen. Moeilijk aan te tonen, want in de puberteit wordt dat overschrijden door 

genderonderscheid. 

- Opvallend: (1) er is een inherente gevoeligheid voor overeenkomsten en verschillen, zelfs als die 

arbitrair zijn; (2) het erbij willen horen is een zeer sterk motief. 

ONDERZOEK BIJ VOLWASSENEN 

Een aantal opvallende onderzoeksbevindingen:  

- Er zijn aanwijzingen voor een natuurlijke rem op agressie: soldaten gebruiken hun geweer veel minder vaak 

dan gedacht. 8 Indien de vijand onzichtbaar is (artillerie, drones,…) wordt agressie veel makkelijker. Die 

remming wordt omzeild door het doden op lange afstand met bommen en drones. 

 

8 Zie Bregman, 2019, hoofdstuk 4. Ook Frans de Waal vermeldt dat tijdens WOII slechts één op de vijf 

Amerikaanse GI’s daadwerkelijk op de vijand schoot (slothoofstuk van Een tijd voor empathie). Het merendeel 

van de doden en gewonden werden gedood of gewond door artillerievuur, afgevuurd van op verre afstand.  
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- Walging is een evolutionair ingebakken emotie, die ons letterlijk afstand doet nemen van het object van 

walging (vermoedelijke evolutionaire grond: bedorven voedsel). Dit kan via conditionering makkelijk 

gemanipuleerd worden om de ene groep tegen de andere op te zetten. 

Experimenteel onderzoek: kunstmatig geïnduceerde walging (schetengeur in kamer) doet 

mensen een veel strenger oordeel uitspreken over relatief banale zaken.  

Historisch: politieke manipulatie om een bevolkingsgroep als walgelijk voor te stellen, 

waardoor de verwerping bijna automatisch volgt, met in het kielzog wreedheid.         

Illustratie: Black Mirror, Men Against Fire. Denk maar aan hoe hard en snel de Joden als slecht 

werden gezien in tijden van de Nazi’s.  

- Bij catastrofes en natuurrampen reageren mensen overwegend prosociaal; de berichtgeving daarover is 

nagenoeg altijd verkeerd, want negatief (plunderen, verkrachten, kannibalisme…) en sluit dus aan bij het 

dominante negatieve mensbeeld.9 Telkens blijkt dat de reactie van de mensen uitdrukkelijk prosociaal is, 

mensen gaan elkaar helpen en andere mensen proberen te helpen. Het merkwaardige is dat de berichtgeving 

van de rampen exact het tegenovergestelde laat uitschijnen. Je kreeg uitdrukkelijk het beeld van de mens is 

slecht. Spontaan hulp bieden (vastpakken, troosten), mocht gewoon soms niet. Je krijgt een ramp die een ramp 

in het kwadraat is.  

- het hebben van bezit oefent een negatieve invloed uit op prosociaal gedrag; onderzoek P.Piff, zie 

https://www.ted.com/talks/paul_piff_does_money_make_you_mean#t-13605 

Empirische vaststelling: 

- Mensen die in duurdere auto’s rijden, volgen de verkeersregels veel minder. Mensen met 

dikke nek hebben het gevoel dat ze alles kunnen en mogen doen.  

- Mensen uit lagere sociaal-economische klassen zijn behulpzamer en geven meer aan goede 

doelen dan mensen uit de rijkere hogere klasse 

Mogelijke verklaring: hun gedrag is het gevolg van vooraf bestaande eigenschappen (macho, gierig, 

egoïsme versus empathie, solidariteit, …). Het is daarom ook dat ze rijk geworden zijn. Het is boeiend 

om te zien hoe verder onderzoek dit soort vooroordelen kan corrigeren. Dit is geen verklaring, maar 

een vooroordeel, je kan dat niet bewijzen.  

Experimenteel onderzoek toont iets anders: 

- Proefpersonen worden random tot ‘rijke’ of ‘gewone’ spelers gemaakt. De rijke spelers 

ontwikkelen tijdens het spel negatief sociaal gedrag (liegen, vals spelen), en gaan bovendien 

na het spel hun ‘succes’ verklaren door hun eigen inzet (en niet door hun uitgangspositie).  

 

 

9 Enrico L. Quarantelli, ‘Conventional Beliefs and Counterintuitive Realities’, Social Research: An International 

Quarterly of the Social Sciences, Volume 75, Number 3 (Fall 2008) pp 873-904.   Downloadbaar: 

http://udspace.udel.edu/bitstream/handle/19716/4242/Article%20450%20for%20DSpace.pdf?sequence=1&isA

llowed=y 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Men_Against_Fire
https://www.ted.com/talks/paul_piff_does_money_make_you_mean#t-13605
http://udspace.udel.edu/bitstream/handle/19716/4242/Article%20450%20for%20DSpace.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://udspace.udel.edu/bitstream/handle/19716/4242/Article%20450%20for%20DSpace.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Deelnemers worden op toevalsbasis ingedeeld in twee groepen, een groep krijgt een groot 

startkapitaal, de andere groep een beperkter. Met het grotere startkapitaal, gaan mensen 

zich snel gedragen naar anti-sociaal gedrag. Het heeft dus NIET te maken met kenmerken die 

op voorhand al aanwezig zijn. Maar met een toestand die later komt.  

- In Zimbardo zie je het effect van mensen die een uniform hebben. Als mensen een uniform 

dragen, dan pas gaan ze zich anders gedragen.  

Dus, correctie op of minstens aanvulling bij hoger gegeven verklaring: het gaat niet zozeer of niet 

alleen over vooraf bestaande en verondersteld duurzame persoonlijkheidskenmerken, maar ook en 

vermoedelijk zelfs vooral over het effect van omgevingsfactoren dat bovendien vrij snel intreedt.  

- contacthypothese (Allport):  

- hoe meer mensen uit verschillende groepen met elkaar in contact komen, des te beter kunnen ze 

samenwerken en des te lager de vooroordelen; hoe meer je met vreemdelingen in contact bent 

gekomen, hoe minder je ze vreemd vindt.  

- dit wordt bevorderd door bepaalde randvoorwaarden en verhinderd door andere. De belangrijkste 

bevorderende voorwaarden zijn:  

- het hebben van een gemeenschappelijk doel;  

- samenwerken om dat doel te bereiken;  

- steun van de autoriteit;  

- het hebben van een vergelijkbare sociale status.  

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_hypothesis → Toont aan dat vooroordelen naar andere groepen kan 

verminderen als je intergroepcontact stelt, dus contact tussen verschillende groepen zou helpen om minder 

vooroordelen naar die groepen te hebben. 

Bv: Stel onze Vlaamse regering beslist dat de scholen zo veel mogelijk gemengd moeten zijn. De vooroordelen 

zouden daardoor moeten dalen, met dank aan een progressieve overheid. 

CONCLUSIE:  

- Er zijn een aantal kenmerken die in de kern aanwezig zijn; opvoeding en omgeving kunnen die 

uitvergroten of inperken. 

- Recent psychosociaal onderzoek weerlegt het negatieve mensbeeld; onze basishouding is eerder 

prosociaal 

- Bij oudere kinderen en volwassenen wordt de ‘ingroup’ erg belangrijk; taal is daarbij het meest 

oorspronkelijke differentiatiecriterium 

- De voorkeur voor ‘ingroup’ kan gemanipuleerd worden, zowel negatief met afwijzing en agressie 

(oorlog), zowel positief met samenwerking en samenleven tot gevolg. 

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

- Meer bezit hebben dan anderen maakt iemand minder prosociaal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_hypothesis
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BEVINDINGEN UIT EVOLUTIONAIR, BIOLOGISCH EN ANTROPOLOGISCH ONDERZOEK  

De morele vraag of de mens wezenlijk goed of slecht is, wordt de wetenschappelijke vraag naar de menselijke 

‘natuur’. Liggen bepaalde neigingen of kenmerken evolutionair ingebakken in de mens?  Wat is de impact van 

de omgeving? We bespreken een selectie uit de vele onderzoeksgegevens.  

ONDERZOEK EVOLUTIONAIRE BIOLOGIE  

Cruciale vragen, in functie van de verhouding individu-maatschappij: 

- Is er een biologische grond voor moraal? 

- Is die eerder ‘goed’ of eerder ‘slecht’? 

Dit is historisch een zeer beladen vraag, omwille van een vroeger antwoord: het sociaaldarwinisme, en het 

gebruik daarvan als rechtvaardiging voor collectief machtsmisbruik, zoals kolonisatie, rassenmoord (holocaust), 

oorlog en de hedendaagse neoliberale reductie van de mens tot ‘homo economicus’. 

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_darwinisme 

→ Sterk uiteenlopende, elkaar vaak tegensprekende ideeën over het toepassen van het principe van survival of 

the fittest (overleven van de best aan de omgeving aangepaste) op de menselijke maatschappij zijn 

kenmerkend voor deze stroming. Het sociaal darwinisme is een vorm van evolutionisme waarbij wordt 

aangenomen dat er geen sprake is van toeval, maar dat er een doel is, waar de evolutie naartoe beweegt. 

Het sociaal darwinisme leverde een ideologische rechtvaardiging voor de sociale ongelijkheid die het 

kapitalisme met zich meegebracht had: deze zouden het gevolg zijn van de erfelijke minderwaardigheid van de 

armen en de erfelijke voortreffelijkheid van de rijkere klassen, die bij een systeem van laisser-faire het best tot 

uitdrukking zouden komen. Toegepast op volkeren en rassen werd het een rechtvaardiging voor racisme en 

imperialisme. Sociaal darwinisme wordt tegenwoordig niet langer als wetenschap beschouwd. 

Survival of the fittest wordt survival of the strongest. Zwakkeren moeten genetisch weggeselecteerd 

worden, sterkeren moeten bevoordeligd worden. Dit is de ‘natuurlijke’ gang van zaken en dus ‘juist’.  

Sociaal darwinisme werd als neveneffect gezien, dat de vraag van moraal nog nauwelijks gesteld werd.  

Merk op: dit werd eind negentiende begin twintigste eeuw als wetenschappelijk juist beschouwd. Pas in de 

tweede helft van de vorige eeuw werd dit weerlegd. 

Het vroegere succes van het sociaaldarwinisme wijst ons andermaal op de noodzaak om kritisch te blijven tov 

wetenschappelijke bevindingen, en er telkens de ethische implicaties onder ogen te nemen.  

Recent onderzoek: evolutionair is Homo sapiens het resultaat van een selectie voor prosociaal gedrag zoals 

empathie, altruïsme, solidariteit, vriendelijkheid, samenwerken en sociaal leren (leren van anderen), zij het 

vooral bij de ‘ingroup’. 10  

Evolutionair bekeken zijn dit de meest recent verworven kenmerken van de soort, gesitueerd in het 

evolutionair meest recente hersengedeelte, de prefrontale cortex, bovenop het veel oudere, subcorticale 

reptielenbrein.  

 

10 Heel veel onderzoeksgegevens in dit verband kan je vinden bij D. Van Duppen en J.Hoebeke (2016). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_darwinisme
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De eerder agressieve, egoïstische en onmiddellijke impulsen van het reptielenbrein worden afgeremd 

door de prefrontale hersenregio (zie ook Bregman, 2019, hoofdstuk drie). Voor zover de ‘homo 

economicus’ al een biologische onderbouw heeft, gaat deze terug op het primitieve gedeelte van onze 

hersenen.  

Prefrontale cortex (evolutionair het laatst toegevoegde stuk) maakt het mogelijk om het driftmatige te 

reguleren op grond van bewuste zelfreflectie; deze regulatie is pas helemaal klaar rond de leeftijd van 25 

(vandaar de ‘ontremde’ impulsieve puber); een traumatische kindertijd bemoeilijkt deze ontwikkeling. Dit is 

van belang voor de individuele autonomie en het kunnen maken van bewuste keuzes. We zijn driftmatig, 

asociaal, maar de remming komt van de prefrontale cortex en zorgt voor zelfbeheersing obv bewuste 

zelfreflectie. Wij kunnen nadenken over onszelf, en op grond daarvan kunnen we onszelf beheersen. Deze 

remming is dus noodzakelijk. 

De prosociale aspecten van de menselijke persoonlijkheid zijn evolutionair gezien het meest recent. Dat komt 

omdat ze in de prefrontale cortex liggen (wat het meest recente deel van onze hersenen is). Dit hersendeel 

remt onze negatieve eigenschappen (zoals agressie en egoïsme) af, die ontstaan in onze oudere subcorticale 

hersendelen. De homo economicus (als die zelfs bestaat), ontstaat biologisch in die primitieve hersendelen. 

Door die prefrontale cortex kunnen we via bewuste zelfreflectie die negatieve driften onderdrukken. 

In het licht van de hoger besproken wetenschappelijke bevindingen kunnen we een meer accurate vraag 

stellen. Niet: is ‘de’ mens goed of slecht. Wel: welke omstandigheden maken dat de prosociale gerichtheid in 

de mens onderdrukt/bevorderd wordt, dat de agressieve en egoïstische gerichtheid onderdrukt/bevorderd 

wordt?  

Hoe komt het bv. dat verkeersagressie toeneemt? Je kan er niet vanuit gaan dat mensen een stuk intrinsieker 

zijn. Wat is er in de omgeving veranderd waardoor er meer agressie naar buiten komt? Er is nu eenmaal over 

de jaren heen meer verkeer gekomen. De agressieve reactie treedt vooral op bij iemand die over hoge stress 

functioneert. Hoe meer stress iemand in zijn lijf heeft, hoe meer je agressiever gaat reageren.  

De antwoorden daarop zijn des te belangrijker, in het kader van het huidige paradigma in de evolutietheorie: 

de gen-cultuur co-evolutie, dwz: organismen oefenen (vanuit hun genetische bepaaldheid) een duidelijke 

invloed uit op hun omgeving (cultuur), maar de aldus gecreëerde cultuur oefent op zijn beurt een invloed uit 

op de genen. Genen en cultuur evolueren in een onderlinge samenhang. Nog een stap verder is het idee dat 

Homo sapiens dit kan aansturen op grond van collectieve zelfreflectie. Cfr infra, onderzoek rijst- en graantelers. 

De interactie tussen het evolutionair biologische en de omgeving is bepalend, zelfs al onmiddellijk na de 

geboorte.  

Concreet: afhankelijk van de wijze waarop wij onze (maatschappelijke) omgeving inrichten, kunnen we het 

prosociale bevorderen of belemmeren. 

ONDERZOEK PRIMATOLOGIE  

Frans de Waal: ethologisch (gedragsbiologisch) onderzoek naar de biologische grond van moreel gedrag.11 

Heeft zijn onderzoek ver kunnen uitzetten en heeft boeken gepubliceerd waar hij het gedrag van dieren 

beschrijft. Volgens hem zijn mensen een aap zoals andere apen. Gedragsbiologen gaan nauwelijks kijken naar 

de motieven, maar naar de gedragingen.  

 

11 Frans de Waal is de belangrijkste etholoog-bioloog van onze tijd. Bijna al zijn werk (grotendeels gebaseerd op 

eigen onderzoek) is beschikbaar in het Nederlands in boekvorm. 
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Het idee dat de natuur alleen maar wreedaardig is, klopt niet. Het beest kan in iemand naar boven komen, en 

dat moet in bedwang gehouden worden door de maatschappij. De natuur is vele malen complexer en 

genuanceerder dan het plaatje dat een roofdier een onschuldig dier wil opeten.  

De basis van samenwerking bij een sociale diersoort is niet in eerste instantie bloedverwantschap. 

Samenwerking berust niet op familiale verwantschap, maar op wederkerigheid, wij zullen de mensen helpen 

die ons helpen en omgekeerd. Dieren hebben weldegelijk emoties, en die sociale diersoorten zijn in staat tot 

empathie. We zien ook bij de hogere sociale diersoorten (dat zijn wij, de primaten), dat ze een gevoel hebben 

voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling. Het dier dat zorgde voor het succes van de jacht, moet zijn buit 

delen.  

Populaire overtuiging over dieren sluit aan bij het negatieve mensbeeld: zoogdieren en zeker primaten zijn 

egoïstisch-agressief, enkel uit op eigen voordeel – ‘nature is red in tooth and claw’ - ‘survival of the strongest’ 

(NB bij Darwin is het ‘fittest’). 

De impliciete veronderstelling daarbij is dat onze biologische onderbouw de mens ‘slecht’ maakt, en onze 

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.  

Zie hoger: dezelfde veronderstelling leidt in een homo economicus-vertoog tot het omgekeerde besluit. Als de 

mens van nature egoïstisch-agressief is en vooral uit is op zijn eigen voordeel, dan moeten we daar niet 

tegenin gaan, integendeel, dat zou tegennatuurlijk zijn; bovendien is de daaruit voortvloeiende competitie 

goed voor iedereen. Wie dat niet wil zien, is naïef (‘Get real!’), ‘Gutmenschen’ zijn softies en altruisme is 

verborgen egoïsme. Het neoliberalisme stuurt daarop aan en wil die controle van bovenaf zoveel mogelijk 

beperken omdat het slechte in de mens (met de daaruit voortvloeiende competitie) iets goeds is voor 

iedereen. 

MAAR: 

Wetenschappelijk onderzoek in de primatologie weerlegt deze redenering uitdrukkelijk 

De Waal: primaten en sociale diersoorten vertonen prosociaal gedrag en zijn in staat tot empathie 

- Bij sociale diersoorten is samenwerking de regel.  

- Basis van samenwerking is niet zozeer familiale verwantschap, wèl wederkerigheid.  

- Het kunnen zien van de ander bevordert prosociaal gedrag én omgekeerd. 

- Delen met groepsgenoten (ook als die geen familie zijn) gebeurt spontaan 

- Hogere sociale diersoorten (chimpansees) hebben een gevoel voor rechtvaardigheid en billijkheid. 

Wie zich het meest inspant, heeft recht op de grootste beloning. Wie veel meer krijgt dan de ander 

voor hetzelfde ‘werk’, voelt zich hoogst ongemakkelijk en wil delen. Een ongelijke ‘verloning’ voor 

hetzelfde ‘werk’ lokt zwaar protest uit én zelfs het weigeren van de niet-billijke verloning. Hilarisch en 

belangrijk filmfragment: 

-  https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg 12  

 

12  Een toepassing daarvan op vlak van genderverhoudingen vind je hier: https://youtu.be/snUE2jm_nFA 

https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg
https://youtu.be/snUE2jm_nFA
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- Dit onderzoek leverde hetzelfde resultaat op bij kinderen; dus: ‘inequity aversion’ is universeel bij 

sociale dieren.13 Aversie van ongelijkheid. Primaten aanvaarden ongelijkheid, op voorwaarde dat die 

ongelijkheid billijk is, namelijk dat er een duidelijke reden voor is. 

- De impact van de groep kan heel determinerend zijn. De blik van de anderen werkt ook hier sturend 

en controlerend. We zijn prosociaal op voorwaarde dat er sociale controle aanwezig is, namelijk de 

blik van de ander (bv: toch snel bananen eten als niemand het ziet).  

Zijn onderzoek toont ook de eigen-ik-eerst kant:  

- Sociale beeldvorming: de blik van de ander maakt dat een sociaal dier zich gedraagt zoals het hoort; 

‘sociaal kapitaal’ is zeer belangrijk (indien negatief, dan uitgesloten van verdeling)  

- Als de ander niet aanwezig is/niet zichtbaar is, dan daalt prosociaal gedrag; dit illustreert nogmaals 

het belang van zichtbaarheid 

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

- Een zichtbare oneerlijke verdeling (zien dat de ander meer krijgt) doet het prosociaal gedrag dalen, en 

lokt vroeg of laat zware agressie uit  

- Sociale hiërarchie (typisch voor sociale dieren) 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 verticale en horizontale controle maakt die overbodig. Sociale 

hiërarchie ontbreekt nooit bij primaten. Er is een sociale controle die daarbij aan het werk is. Een 

maatschappij zonder hiërarchie is op basis van deze onderzoeksgegevens ondenkbaar.  

- Een leider is nodig; eens een individu die positie verworven heeft, steunt het leiderschap op overleg 

en coalitievorming, niet op brute top-down machtsuitoefening. Een leider wordt leider op grond van 

geweld, machtsuitoefening. Op het ogenblik dat een leider die positie bereikt heeft, moet hij volledig 

van stijl veranderen, op dat ogenblik mag dat dier leiderschap niet meer uitvoeren obv macht, maar 

obv overleg en coalitievorming. We zien een aantal belangrijke analogieën bij mensen. Het 

belangrijkste motief van het gedrag van dieren, is ook het erbij willen horen.  

Besluit de Waal:  

- Belangrijkste motief voor gedrag bij sociale dieren: erbij willen horen; verwerping en uitsluiting zijn 

letterlijk dodelijk.  

- Sociale hiërarchie en sociale controle maken deel uit van onze biologische make-up Er is binnen de 

groepen een sociale hiërarchie aanwezig, van zodra dat ontbreekt krijg je chaos. 

- Grond voor het sociaal gedrag: empathie én impulsinhibitie in combinatie met sociale controle en 

zichtbaarheid 

 

 

 

13 Warneken et al, 2015, Nature, 528: 258-261. 
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- 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.14 De bonobo 

probeert alles op te lossen met seks, in plaats van met agressie. Het boek heet de bonobo en de tien 

geboden. Het geeft het idee dat moraal iets is van boven, een goddelijke instantie met een aantal 

mediatoren. Deze moraal moet opgelegd worden en aangeleerd worden. De moraal komt volgens De 

Waal van onderuit.  

ONDERZOEK ANTROPOLOGIE: GEN -CULTUUR CO-EVOLUTIE 

Invloed van omgeving op duurzame persoonlijkheidskenmerken (duurzaam: langer dan één generatie) blijkt uit 

een zeer opvallend antropologisch onderzoek.15  

Telen van of rijst of graan vraagt een volledig andere arbeidsorganisatie: 

- Rijstteelt verplicht tot ruime en langdurige samenwerking (o.a. omwille van noodzakelijke irrigatie). 

- Graan kan door één boerengezin geteeld worden, zonder beroep te moeten doen op andere gezinnen. 

China bevat provincies waar mensen al eeuwenlang hetzij rijst, hetzij graan telen. Is sommige grondsoorten kan 

je beter rijst telen en anderen beter rijst. Onderzoekers zijn gaan kijken of ze rond persoonlijkheidsonderzoek 

konden stellen dat de groep van de graangebieden, andere persoonlijkheidskenmerken stellen dan de groep 

van de rijstgebieden.  

Bij de rijstcultuur zien we meer holistisch denken, meer interafhankelijke zelf constructies, meer conflict 

vermijdend en lagere echtscheidingscijfers. Bij het graan telen zien we een meer analytisch denken, meer 

individualisme, minder interafhankelijke zelfconstructies… De verklaring vinden zij in de verschillende 

landbouwculturen. Als je rijst wil telen kan je niet anders dan samenwerken. Een familie is niet in staat om rijst 

te telen, je moet onvermijdelijk in groep werken. Graan kan je gemakkelijk telen als een boerenfamilie, dat 

groeit nu eenmaal op een andere manier.  

Onderzoekshypothese: verschillende vormen van samenleving & arbeidsorganisatie leiden na een aantal 

generaties tot verschillende persoonlijkheidskenmerken. Je neemt een groep en je vraagt je af of die groep 

bepaalde persoonlijkheidskenmerken vertoont, en je stelt je de vraag of die kenmerken duurzaam zijn (langer 

dan in een generatie terug te vinden). 

Dat blijkt te kloppen en – zeer opvallend – ook bij mensen die al een paar generaties niet meer tot de 

landbouwwereld behoren.  

 

14 Deze informatie komt uit een boek dat ik om meerdere redenen zeer belangrijk vind en warm aanbeveel: F. 

De Waal, Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Uitgeverij Contact.  Zie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_tijd_voor_empathie 

Wat de biologische basis van moraal betreft en de plaats van religie daarin, zie De Bonobo en de tien 

geboden. Uitgeverij Atlas Contact; voor een korte bespreking, zie 

https://www.scientificamerican.com/article/mind-reviews-bonobo-and-atheist/ 

15 Talhelm T., Zhang X., Oishi S., Shimin C., Duan D., Lan X., Kitayama S. 2014. Large- scale psychological 

differences within China explained by rice versus wheat agriculture. Science, 344: 603-608.   

Mertens, J. Vrijen, vluchten, vechten, pp.285 ff. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_tijd_voor_empathie
https://www.scientificamerican.com/article/mind-reviews-bonobo-and-atheist/
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- Rijstcultuur: meer holistisch denken, meer interafhankelijke zelfconstructies, meer loyauteit, meer 

conflict vermijdend, lagere echtscheidingscijfers 

- Graancultuur: meer analytisch denken, meer individualisme, hogere echtscheidingscijfers 

Besluit: gen-cultuur co-evolutie. 16 = gezamenlijk evolueren van genen én cultuur 

Veel mensen zijn geëmigreerd naar de steden, tweede of derde generatie werkt al niet meer in de landbouw. 

Je zou verwachten dat die persoonlijkheidskenmerken geërodeerd zijn. Maar afstammelingen vertonen nog 

altijd dezelfde persoonlijkheidskenmerken. Op een of andere manier zijn ze doorgegeven. Aan de ene kant heb 

je genen, aan de andere kant cultuur en die staan los van elkaar. Op een bepaald ogenblik zal een van de 

mutaties in interactie treden met de cultuur, en of te wel past die mutatie goed, of te wel zal deze niet goed 

passen en verdwijnen. 

Epigenetische evolutie & sociaal leren verklaren hoe het individu verandert. Als dieren of mensen de omgeving 

actief gaan veranderen omdat dat in hun voordeel werkt, dan noemen we dit nicheconstructie. Als we dat 

gedrag doorgeven aan volgende generaties, dan noemen we dit epi-genetische evolutie & sociaal leren. 

Genen beïnvloeden cultuur. Het gedrag, de omgeving veranderd, maar wat we pas de laatste 15 jaar weten is, 

dat ook de omgeving (zelfs redelijk ingrijpend) verandert. Als omgeving de genen kan veranderen (= 

epigenetica), dan kan die bepaalde genen aan of uit zetten. Dit kan tot drie generaties verre effecten hebben, 

misschien nog meer maar dat heeft men nog niet kunnen onderzoeken. DUS geen aparte entiteiten. Het is een 

wisselwerking tussen die factoren, je kan niet meer spreken over aparte zaken.  

Een determinisme (erfelijk of omgeving) 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. 

Die manier van denken (gen-cultuur co-evolutie) duidt op een paradigmashift binnen genetica. 

- Klassieke genetica: Darwin: eigenschappen in genen zorgt ervoor dat het organisme goed of slecht 

aangepast is aan de omgeving. Toevallige mutaties kunnen gunstig of ongunstig zijn, waardoor de 

gunstigste mutaties het best overleven en beter voortplanten. 

- Moderne genetica of epi-genetica: omgevingsfactoren kunnen genen aan- of uitzetten. Omgeving 

zorgt ervoor dat genen soms wel of niet hun werking doen (niet meer toevallig). Het aan- en uitzetten 

van die genen kan tot 2 generaties ver gaan. Wat ik meemaak, kan genetische gevolgen hebben voor 

je achterkleinkinderen. 

 

 

 

 

 

 

16 Voor een ruimere uitleg en de wetenschappelijke referenties verwijs ik graag naar de UGent bioloog Johan 

Mertens, (2016), Vrijen, vechten of vluchten?, pp. 146-152. 
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BESLUIT III,1: SPANNINGSVELD TUSSEN INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ?  

Hedendaagse dominante visie, met het accent op het individu als individu, wordt wetenschappelijk weerlegd. 

De mens is een onderdeel van een gemeenschap, de verhoudingen tussen de twee verlopen langs evolutionair 

vooraf gebaande wegen. 

De twee uitgangsvragen waren: 

1. In welke mate is Homo sapiens gedetermineerd of autonoom? De ‘vrije wil’? 

2. In welke mate is Homo sapiens goed of slecht, dwz in welke mate is de mens individualistisch eigen-ik-

eerst of prosociaal gericht op de ander? 

PROSOCIAAL OF INDIVIDUALISTISCH?  

- Er is een evolutionaire grond voor moreel én voor immoreel gedrag; de basis is eerder positief, maar 

mensen kunnen ook een zeer immorele richting uitgaan, zowel individueel als in groep.17 

- Omgeving en opvoeding (het maatschappelijke) kunnen zowel prosociaal als antisociaal gedrag sterk 

bevorderen. 

- Belangrijkste motief voor het individu: erbij willen horen; dit kan zowel de basis vormen voor 

prosociaal als voor antisociaal gedrag (bevoordeligen van de ingroup, benadelen van andere groepen) 

- Sociale dieren functioneren in een hiërarchisch geordende gemeenschap onder sociale controle 

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

gedrag, en omgekeerd 

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

- De mens is zeer beïnvloedbaar en dus vatbaar voor manipulatie, wat nog toeneemt op groepsniveau 

Manipulatietechnieken in de antisociale richting: ‘Divide et impera’ (=verdeel en heers principe) 

- Een aantal individuen groeperen en definiëren als ‘niet ons’; terzelfdertijd definiëring en benadrukking 

van de ‘eigen’ groep (sociale klasse, ras, religie, beroepsgroep, nationalisme…), vaak met eigen 

symbolen, narratief, taalgebruik, … 

- Categorisatie impliceert desindividualisering en dus ontmenselijking (‘de’ jood; ‘de’ moslim; ‘de’ 

werkloze, …) Een cruciale stap is categorisatie (zij zijn anders) en zorgt voor ontmenselijking (Joden 

werden kaalgeschoren, in uniformen gestopt en genummerd). Het scheiden van beide groepen door 

segregatie versterkt de categorisatie. 

- Het bemoeilijken van direct contact; segregatie (aparte wijken en scholen) versterkt het categoriale 

karakter van ‘de ander’  

- Framing: de categorie als walgelijk voorstellen (verdere ontmenselijking). Walging roept altijd een 

moreel oordeel op over anderen. 

 

17 Voor een historisch-antropologische bespreking, zie https://decorrespondent.nl/8001/dit-is-de-vraag-waar-

bijna-al-onze-politieke-debatten-om-draaien-en-het-antwoord-geeft-hoop/806769201546-eef7a47c 

https://decorrespondent.nl/8001/dit-is-de-vraag-waar-bijna-al-onze-politieke-debatten-om-draaien-en-het-antwoord-geeft-hoop/806769201546-eef7a47c
https://decorrespondent.nl/8001/dit-is-de-vraag-waar-bijna-al-onze-politieke-debatten-om-draaien-en-het-antwoord-geeft-hoop/806769201546-eef7a47c
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- Agressie laten uitoefenen vanop afstand bevordert agressie; zie misbruik van sociale media door 

lobbygroepen; zie moderne oorlogsvoering via drones. Daarnaast gebruikt men sociale druk om 

volgzaamheid te garanderen. En kan sturing van op afstand agressief gedrag enorm in de hand 

werken. 

Experiment: Men maakt een rechtbank en in de experimentele groep verspreidt men een walgelijke 

geur. In de zaal met de sterke geur, worden de strengste straffen uitgesproken. Walging stimuleert 

onze morele beoordeling. 

Manipulatietechnieken in de prosociale richting (om het antisociale bv. te bevorderen). Zoveel mogelijk 

vermijden van categorisatie. Het gaat heel zelden over individuen, en dat vergeten we heel vaak. Bij de minste 

twijfel is het zo dat er een sterke tendens is om deel te willen uitmaken van een groep. Het is ook zo dat 

iedereen van ons op die eigen autonomie staat. Er is een potentiële mogelijkheid tot die autonomie.  

- Zoveel mogelijk bevorderen van reëel contact tussen potentieel verschillende groepen en individuen 

- Creatie van gemeenschappelijke doeleinden 

- Bevorderen van persoonlijking en contextualisering  

Wanneer anonieme leden van een categorie een gezicht en een verhaal krijgen, ontstaat er 

empathie en bereidwilligheid tot hulp. Dit kan zelfs door fictie: De hut van oom Tom 

(H.Beecher Stowe, 1852) en Oliver Twist (Ch. Dickens, 1838) hebben een maatschappelijk-

morele bewustwording bewerkt inzake slavernij en kinderarbeid. 

Het is belangrijk om de ander altijd te vermenselijken (in tegenstelling tot ontmenselijken). Zo 

ontstaat empathie en altruïsme naar de andere groep toe. De hut van oom Tom 

(levensverhaal van een slaaf) en Oliver Twist (verhaal over kinderarbeid) zijn voorbeelden van 

vermenselijking die maatschappelijke-morele bewustwording tot stand brachten. 

MERK OP: Het belangrijkste probleem is niet zozeer het goede of slechte individu, wel de verhoudingen tussen 

groepen en de vaak bewuste aansturing daarvan. Veel individuen denken dat ze ‘zelf’ kiezen en beslissen, 

terwijl ze ongeweten de keuzes volgen van de groep waartoe ze behoren. De huidige benadrukking van het 

individu is op zich al een gevolg van een maatschappelijke evolutie die het belang van groepen verwaarloost.  

DETERMINATIE OF AUTONOMIE?  

Zowel uit gedragsbiologisch als uit psychologisch onderzoek blijkt dat redeneren in termen van of 

gedetermineerd door de maatschappij (nurture), of door de biologie (nature), of erfelijk, of aangeleerd, 

achterhaald is, wat niet belet dat sommige wetenschappers nog te vaak in die valkuil trappen. De facto is er 

een voortdurende wisselwerking, het gaat over een gen-cultuur co-evolutie.  

Merk op dat in beide gevallen (genen; maatschappij) de beslissingsmogelijkheid van een individu als individu 

nauwelijks ter sprake komt. Die vraag blijft bijgevolg open, alhoewel sociaalpsychologisch onderzoek aantoont 

dat er steeds individuen zijn die autonome beslissingen durven nemen, tegen de groepsdruk in.   

Grosso modo kunnen we twee gerichtheden onderscheiden: 

- Erbij willen horen  

- Afstand willen houden  

In het volgende deel bespreken we dit op individueel niveau: 
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- Als individu meegaan in de opvattingen van de ander 

- Als individu bewust afstand houden en zelf tot keuzes komen, 

Mits enige goodwill kunnen we in deze twee gerichtheden twee basistendensen herkennen uit klassieke 

filosofische visies: aantrekking en afstoting, als basiskrachten in het universum. 

- Cfr. Philotes en Neikos (liefde en strijd) van Empedocles: basiselementen worden voortdurend 

gemengd en opnieuw gesplitst.18 

- Cfr. Eros en Thanatos van Freud: liefde is gericht op versmelting in steeds grotere gehelen, haat is 

gericht op splitsing in steeds kleinere stukken; ondanks hun antagonisme treden ze steeds gemengd 

op. 

Die twee gerichtheden vinden we zowel maatschappelijk als individueel: 

- Maatschappelijk: vorming van ingroup (erbij willen horen), uitsluiting van ‘de ander’ (agressieve 

afsplitsing) 

- Individuele identiteit: identificatie (samenvallen met) en separatie (afstand nemen van) – cfr. infra 

Merk op dat deze twee processen op een verdeeldheid wijzen, zowel tussen groepen, als tussen groep en 

individu, als intern in de individuele identiteit: 

- Tussen groepen: ingroup versus outgroup 

- Tussen individu en groep: erbij willen horen versus autonoom willen zijn 

- In het individu: willen samenvallen met ander versus willen afstand houden van andere  

Blijkbaar zijn er twee tegenover elkaar staande motieven in ons aan het werk. Het zijn deze motieven die 

terugkeren in de constructie van onze identiteit.  

 

18 https://nl.wikipedia.org/wiki/Empedocles 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Empedocles
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DEEL III, 2: IDENTITEIT ALS CONSTRUCTIE 
FILOSOFIE – ONTOLOGIE (WAT IS HET WEZEN VAN DE MENS?)  

Wie ben ik eigenlijk en waarom ben ik niemand anders? Vanaf een bepaalde periode had identiteit 

zijn zelfsprekendheid verloren. Vroeger vroeg men zich niet af: “wie ben ik”. 

VERVREEMDING VERSUS AUTHENTICITEIT  

Identiteitskwestie is gerecupereerd als bewegingen. Er wordt ervan uit gegaan dat er iets bestaat als 

een eigenlijke identiteit die we kunnen koppelen aan een natiestaat, vandaag is men voorzichtiger 

en wordt het gekoppeld aan de cultuur. Een eigenlijke nationale identiteit zie je naar voor treden, 

deze is vrij doordringend. Maar ook verandering aan de linkerzijde vinden plaats, denk aan de 

identiteitsbeweging waar een bepaalde identiteit opgeëist wordt en dwingend is.   

Vaak gehoord/gevoeld: ‘Dit ben ik niet’. Of: ‘ik geraak niet bij mezelf’. Of: ‘Ik weet niet wat ik zèlf 

verlang’. Of: ‘ik ben fake’. Dat laatste komt recent zo vaak voor dat het zelfs een naam gekregen 

heeft: het ‘impostor syndroom’. 

= uitingen van vervreemding, een centraal begrip in de filosofie.  Door het een naam te geven 

begrijpen we het nog niet per se. 

Cfr Rimbaud ‘je est un autre’: ik ben een ander.  

Vervreemding of aliënatie is een ontologisch probleem, dat aansluit bij dé filosofische vraag par 

excellence: wie ben ik? Merk op dat deze vraag bij dezelfde impliciete aanname vertrekt als de vraag 

of Homo sapiens wezenlijk goed of slecht is (zie III,1): ik bezit een oorspronkelijke identiteit (alleen is 

het knap moeilijk om die te pakken krijgen), waar ik helaas van vervreemd kan geraken door externe 

invloeden. Hoe worden die gerealiseerd, fout in dit proces = vervreemding. 

→ Je kunt al vrij snel vaststellen dat er bijna onvermijdelijk de vraag bijkomt van of je goed of slecht 

bent. En ben ik niet vervreemd geworden van wie ik in wezen ben? De idee dat er inderdaad een 

wezenlijke identiteit bestaat. Hoe wordt die kern, die wezenlijke identiteit gerealiseerd? Als er dan 

een paar zaken verkeerd lopen van die wezenlijke identiteit, zal je verveemden.  

Verschillende ingangen (geven invulling aan vervreemding): 

• Filosofie: Rousseau, Hegel (andere visie dan de klassieke), Kierkegaard, Heidegger, … 

• Politiek: Marx heeft begrip vervreemding in de moderne tijd vooral doen opkomen 

(dialectisch materialisme). 

• Hername door freudomarxisme (Marcuse): combinatie tussen Freud en Marx.  
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Opvallend:  

- Met uitzondering van Hegel (cfr infra) is aliënatie het negatieve effect van een dominante 

maatschappelijke (religieus, ideologisch, economisch) invloed; → de vervreemding is het 

negatieve gevolg van een maatschappelijke omgeving die niet zo’n gunstige invloed 

uitoefent. Daar zijn ze het allemaal eens over. Het begrip vervreemding is sociaal-

diagnostisch van aard (hoort bij een bepaalde maatschappij). Hegel zal ook uitgaan van het 

idee van vervreemding, maar heeft te maken met het feit dat de moderne mens niet 

modern genoeg is. De moderne mens is niet in staat om die evolutie (die in een gunstige 

richting gaat) te omarmen en gaat er tegenin. Hij gebruikt verzoening, want de mens moet 

zich identificeren met die evolutie die in zijn of haar voordeel is.  

- Als er al een motief voor is, dan een kwaadaardig, met name onderdrukking. Voor iedereen 

(behalve Hegel) die we opsomden is vervreemding iets negatiefs, wat veroorzaakt wordt 

door een dominant maatschappelijke invloed. Vervreemding loopt dan parallel met 

onderdrukking. Uit die onderdrukking ontstaat een existentiële angst om niet je innerlijke ik 

te kunnen ontwikkelen vanwege de belemmerende invloeden van buitenaf. 

De vraag wie ik eigenlijk ben, laat een existentiële angst uitschijnen: misschien ben ik niet wie ik had 

kunnen worden, omwille van een belemmerende invloed van buitenaf; vervreemding is in die zin 

sociaal-diagnostisch van aard (verschillende vormen van vervreemding per maatschappij). 

Vervreemding staat hier lijnrecht tegenover een veronderstelde authenticiteit (het oorspronkelijke, 

wezenlijke met morele connotatie, het authentieke is goed en dat mag men niet kwijtraken, gebeurt 

dat wel, dan komen we bij vervreemding). Welke criteria hebben we om hard te maken dat die 

vervreemde identiteit slecht is en de oorspronkelijke goed? 

Idee meest bekend dankzij Rousseau: 

- De mens bezit een oorspronkelijke, natuurlijke, goede kern (essentialisme). Het is een 

essentiële kern in onze identiteit. Er is een wezenlijke kern, en daarvan bestaat het risico op 

vervreemding. Een betere identiteit sluit aan bij het wezenlijke, de slechte morele kant is het 

wezenlijke dat zich niet goed heeft kunnen ontwikkelen.  

- De verstedelijkte cultuur heeft hem daarvan vervreemd. 

Toen we de natuur hebben verlaten en terecht kwamen in een industriële maatschappij, heeft dat 

ons vervreemd van het natuurlijke wezen dat in ons zit. Hedendaagse mens kan niet mee met de 

evolutie die we zelf gemaakt hebben. 

Bij deze essentialistische visie kunnen we een aantal opmerkingen formuleren: 

1. ‘Vervreemding’ bevat altijd een morele connotatie: er bestaat een ‘betere’ en een ‘slechtere’ 

versie van mezelf. De betere versie is de authentieke (deze die we dus niet zien, die we 

kwijtgeraakt zijn). 

2. 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.  
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3. De vraag naar een objectieve grond is des te belangrijker omdat aliënatie niet altijd bewust 

ervaren wordt door de persoon die vervreemd is. Persoon die vervreemd is beseft het zelf 

niet. 

4. In het geval iemand vervreemd is zonder dat hij het beseft, wordt de ‘diagnose’ door iemand 

anders gemaakt, wiens moreel oordeel op een objectieve grond zou berusten. Dezelfde 

instantie zal vaak aansturen op verandering in de ‘juiste’ richting. 

Cfr. Marx: de proletariër is zich niet bewust van zijn vervreemding in en door het kapitalisme, 

hij lijdt aan een ‘vals bewustzijn’.1 In het ideale geval wordt hij daarvan bewust gemaakt, en 

kan hij vervolgens zijn leven in een andere, niet-vervreemde richting sturen, meer bepaald de 

richting waarvan Marx denkt dat ze de juiste is. Proletariër (diegene die moet werken om zich 

te voorzien van levensonderhoud) worden in een bepaald productiesysteem geduwd, ze 

hebben een identiteit ontwikkelt die niet de identiteit is die ze zouden kunnen ontwikkelen. 

Vals omdat het een vervreemde identiteit is, door negatieve invloeden van de omgeving. Je 

bent daardoor dus iemand anders geworden dan je had kunnen zijn. 

Marx heeft het meest uitwerking gegeven. “Ik ben mij bewust van wie ik ben, maar mijn 

zelfbewustzijn kan vals zijn”. Marx zal dat uitdrukkelijk koppelen aan het idee van sociale 

klassen. Nieuwe vorm van categorisatie kan bepaalde mensen groot maken. Freud voerde 

bv. een onderscheid tussen bewust en onbewust in. Marx het onderscheid tussen de sociale 

klassen. 

Bv: bij de verkiezingen in Amerika, zijn er mensen die denken dat de verkiezingen vervalst 

zijn. Ze hebben een identiteit aangenomen die in gaat tegen hun eigen belangen en tegen 

wie ze hadden kunnen worden. Hier hanteren we het idee van vervreemding en vals bewust 

zijn. We zien dan als verklaring een lage opleiding, invloed van sociale media… 

Cfr. Nationalistische partijen: ‘de’ Catalaan, ‘de’ Vlaming, ‘de’ Pool, … is zich niet meer 

bewust van zijn oorspronkelijke ware identiteit, dus moet hij daarvan bewust gemaakt 

worden. Het nationalisme vervreemdt ons, omdat het ons bestempelt als “de Belg” en “de 

Vlaming”. 

De identiteit van mensen is altijd bepaalt door opvoeding en omgeving. In die zin zijn wij 

allen (en dus ook wijzelf vervreemd). Klimaatactivisten krijgen een positiever etiket opgeplakt 

dan de socialist, maar ze zijn beiden evenveel vervreemd en evenveel bepaald door 

opvoeding en omgeving. 

 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/False_consciousness 
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Cfr communistisch China, ‘Culturele revolutie’ (1967-77): ‘heropvoeding’ van kritische 

intellectuelen om er ‘echte’ revolutionairen van te maken. Chinees communisme met 

culturele revolutie: groot deel van de Chinese bevolking kwam tot de overtuiging dat hij 

vervreemd was, dat hij een vals-bewustzijn had. Deze mensen waren oude intellectuelen en 

de oplossing bestond erin hen te exporteren naar het land om daar aan landbouw te doen. 

Ze worden in die zin dus heropgevoed. Dit alles wordt alweer beslist door een derde 

instantie. 

KAPITALE VRAAG: 

Wie kunnen we als gealiëneerd beschouwen, en op grond van welke criteria? 

Psychiatrie van midden 19e eeuw had het over de vervreemden (de gealiëneerden). Die 

vervreemding was een effect van de omgeving waarin zij opgegroeid waren. Ze moesten dus 

behandeld worden om terug te kunnen keren naar hun oorspronkelijke identiteit. 

Opvallend: er valt een duidelijke lijn te trekken van de klassieke filosofische invulling van 

‘vervreemding’ naar de hedendaagse klinisch psychologische visies op stoornissen, die op hun beurt 

ongeweten schatplichtig zijn aan de 19de-eeuwse psychiatrie die psychiatrische patiënten werden 

genoemd als ‘des aliéniés’, ‘alienated’, – de vervreemden dus: 

- Een individu ontwikkelt een mentale stoornis als gevolg van bv. foute leerprocessen tijdens 

opvoeding; meestal beseft hij of zij dat zelf niet. 

- Psychotherapie moet hem helpen afstand te nemen van ‘false, dysfunctional beliefs’ en tot 

een juistere/betere versie van ‘zichzelf’ te komen. 

- Het is de diagnosticus/therapeut die beslist wat de juiste ‘beliefs’ zijn, wat 

normaal/abnormaal is. 

→ De psychiatrie was vroeger een sociaal aanpassingscentrum. Heel veel psychologische problemen 

kunnen we begrijpen als een fout in de leerprocessen (bv: foute overtuigingen ontwikkeld hebben). 

De psychotherapeut is diegene die beslist over die criteria: wat vervreemd is en wat niet. Je moet 

iemand de juiste beliefs helpen vinden en die therapeut beslist wat de juiste zijn. Criteria voor 

normaliteit zijn altijd maatschappelijke criteria. 

Aan de basis van al deze redeneringen ligt er een ontologische aanname: dat elk individu een 

oorspronkelijke identiteit bezit (essentialisme). Dit in tegenstelling tot de andere, even extreme 

ontologische aanname: een baby is een onbeschreven blad papier (= tabula rasa), identiteit wordt 

volledig ingevuld door de omgeving.  Een identiteit die absoluut niet gegeven is. Het zal van buitenaf 

aangereikt en bewerkt worden.  

We hervinden hier het nature versus nurture debat, maar nu op het niveau van het individu als 

individu. In het vorige deel handelde deze discussie over het individu als onderdeel van de soort 

Homo sapiens. Dit betekent dat we grotendeels dezelfde vragen terugvinden: 

1. In welke mate beschikt een individu over een vrije wil, in hoeverre is hij/zij gedetermineerd? 
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2. In welke mate is een individu gericht op de ander (prosociaal, in morele termen goed) of net 

niet, (antisociaal, in morele termen slecht)?  

→ Denk maar aan de vraag rond intentionaliteit (heeft iemand het zo bedoeld, wat was het motief 

daarachter), is iemand toerekeningsvatbaar… 

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

- Als een individu een oorspronkelijke, authentieke identiteit bezit, hoe wordt die ‘besmet’ en 

hoe kunnen we het authentieke vrijwaren?  

- Als ook mijn individuele identiteit grotendeels bepaald wordt door de buitenwereld, in welke 

mate kan ik als ik dan nog keuzes maken, over welke autonomie beschik ik dan nog?  

Als we uitgaan van een tabula rasa, is er een enorme verantwoordelijkheid voor de omgeving, want 

die zal de identiteit bepalen (maar dan treedt de vraag van determinatie op, is het individu nog wel 

vrij?). 

HEDENDAAGSE WETENSCHAPPELIJKE VISIE  

- Er bestaat géén oorspronkelijke psychologische identiteit (= constructie) die vanaf de 

geboorte tot ont-plooiing komt. 

Argumentatie: zie adoptiekinderen; Kinderen zijn hier vaak op jonge leeftijd geadopteerd 

geweest. Bv: meisje werd geboren in India, en groeide op in Gent en werd een echte Gentse 

madam. Ze zou iemand anders zijn geworden als ze door arm gezin werd geadopteerd, 

andere opvattingen.  

Vlaming eind jaren 60 heeft niets meer te maken met de Vlaming van vandaag. De Vlaming 

van 1960 lijkt meer op een moslim van vandaag, dan op de Vlaming van vandaag (bv: man 

vrouw verhouding, lichamelijkheid…) Dus oorspronkelijke identiteit klopt niet helemaal. De 

identiteit lijkt dus eerder een constructie. 

Aantal individuele kenmerken zouden genetisch vastliggen, geen argumentatie voor de 

psychologische identiteit, wel argumentatie voor de gedragsmatige kenmerken. Je ziet een 

genetische component in het gedrag (bv: een typische slaaphouding: een been bloot buiten 

het deken, de stem, hoe je wandelt). 

Let wel: het gaat over psychologische identiteit; gedragsmatige kenmerken kunnen een 

genetische bepaling hebben (temperamentskenmerken; vermoedelijk ook het meer naar 

buiten of meer naar binnen gericht zijn). De identiteitsontwikkeling berust op enkele 

biologische factoren, maar het is maar de vraag hoe die kenmerken door de omgeving 

geapprecieerd zullen worden en hoe die identiteit verder uitgebouwd zal worden. 

- Als organisme wordt een baby geboren met een aantal disposities (mogelijkheden), 

evolutionair-biologisch, maar die komen slechts tot ontwikkeling op grond van interactie 

tussen organisme en omgeving, waarbij deze interactie structurele effecten kan hebben (bv: 

traumatische voorgeschiedenis beïnvloedt de hersenontwikkeling van kinderen). Met 

disposities geef je aan dat er inderdaad bij iemand een aantal kenmerken/eigenschappen op 
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voorhand voor de ontwikkeling al gegeven zijn. Die disposities moeten zich nog ontwikkelen, 

maar ze zijn er wel (bv: lichaamslengte ligt op voorhand vast, maar wordt enkel maar bereikt 

als je bv. genoeg voeding hebt, dan komt het pas tot uiting). 

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

interactie met omgeving. Het overgrote merendeel berust uitdrukkelijk op interactie. 

Voorbeeld: erfelijke determinatie voor neurologische aandoeningen versus psychiatrische 

stoornissen 2 

o Voor neurologische aandoeningen wordt steeds duidelijker dat er een specifieke 

genetische determinatie bestaat. De koppeling tussen genetica en ziektebeeld wordt 

duidelijker. 

Bv: Downsyndroom is duidelijk genetisch bepaald. Toch hebben zij zich vrij goed 

ontwikkeld. 

o Voor psychologische en psychiatrische problemen is het net het omgekeerde: de 

eventuele genetische determinatie op psychische problemen is ongedifferentieerd. 

Ze vinden geen bepaalde genen. Genetische factor die voor alle psychiatrische 

aandoeningen leidt, maar er is geen duidelijke genetische determinatie.  

Dus: de mens beschikt als soort én als individu over bepaalde mogelijkheden, die al dan niet 

gerealiseerd kunnen worden. Bij de realisatie oefent de omgeving altijd invloed uit, zelfs daar waar 

de determinatie (identificatie) verregaand is.  

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

(cfr infra: identificatie/aliënatie). De ontwikkeling van de identiteit moet erop gericht zijn om iemand 

zo optimaal mogelijk zichzelf te laten realiseren. Elk levend wezen draagt een bepaald doel, telos in 

zich; dat doel is optimale zelfrealisatie, je wil worden wat je kan worden. Die realisatie is in de kiem 

aanwezig.  

 

2 Psychiatric disorders share an underlying genetic basis, Karen Zusi, Broad Institute, News, 21 june, 2018,  

https://www.broadinstitute.org/news/psychiatric-disorders-share-underlying-genetic-basis 

  

Analysis of shared heritability in common disorders of the brain, The Brainstorm Consortium, Science, 22 Jun 

2018: Vol. 360, Issue 6395, eaap8757 

DOI: 10.1126/science.aap8757 

http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aap8757 

 

 

https://www.broadinstitute.org/news/psychiatric-disorders-share-underlying-genetic-basis
http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aap8757
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N.B. Deze invulling (disposities, en het optimaal realiseren van mogelijkheden) gaat losjes 

terug op Aristoteles die ervan uitging dat elk levend wezen als ingebakken doel (de 

entelechie) een zo optimaal mogelijke zelfrealisatie wil bereiken van de mogelijkheden die 

het in zich draagt. In het geval de zelfrealisatie belemmerd wordt, zal een organisme een 

mindere versie van ‘zichzelf’ worden. Sedert Darwin verwerpt de wetenschap het idee van 

een ingebakken doel (een ‘telos’).3  

Moderne wetenschap is Darwiniaans, namelijk er is geen doelgerichtheid, alles berust op 

toeval, survival of the fittest. We vergeten dat de optimale zelfrealisatie ingevuld wordt op 

basis van cultuur, de omgeving. Telkens opnieuw de discussie van wat wezenlijk is en wat 

niet.  

Merk op: Wanneer iemand tegenwoordig een optimale zelfrealisatie als doel stelt, klinkt dat 

natuurlijk zeer mooi, maar wat we daarbij uit het oog kunnen verliezen is dat de invulling 

ervan onvermijdelijk een effect van de cultuur is die een dergelijk ideaal voorhoudt, wat op 

zich ook een vorm van vervreemding inhoudt (cfr infra). Dat was ook al het geval bij 

Aristoteles, voor wie het doel het Goede was, in de betekenis die hij en zijn tijdskader 

daaraan gaven.  

KANTTEKENINGEN 

1; VERDEELDHEID 

In al de redeneringen inzake identiteit en aliënatie wordt een dubbele verhouding zichtbaar: 

• Verhouding van iemand tot zichzelf (ben ik wel ‘mezelf’ geworden?). Iemand denkt na over 

zichzelf. 

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

geworden is (hoe heeft de buitenwereld mij gevormd/misvormd?). Buitenwereld op grond 

waarin je jezelf vorm kan geven.  

De eerste verhouding wijst op een interne verdeeldheid met een daarop gebaseerde mogelijkheid 

tot zelfreflectie: ik kijk naar mezelf en denk na over wie ik ben. Het is een structureel gegeven dat 

identiteit verdeeld is en dat opent de mogelijkheid tot zelfreflectie. Op grond van nadenken over 

jezelf kan je bepaalde beslissingen nemen waarin je misschien jezelf in een andere richting stuurt. 

De tweede verhouding opent de vraag naar autonomie versus determinatie bij de uitbouw van de 

identiteit. Ik kan nadenken over mezelf en mezelf in een andere richting sturen, is een stukje 

autonomie. 

NB: Beiden zijn van belang voor psychologie/psychotherapie (kan iemand nadenken over 

zichzelf, en op grond daarvan verandering aansturen? Of is verandering een effect van 

buitenaf?) en, bij uitbreiding, voor maatschappelijke veranderingen.  

 

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Entelechie 
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2; INDIVIDUALISERING 

In de filosofisch-ontologische discussie gaat het over ‘de’ mens, eventueel over een specifieke groep 

mensen (de proletariër; de vrouw), nauwelijks over een concreet individu. De aandacht voor het 

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

Vandaar ook de hedendaagse aandacht voor de vervreemding bij één bepaald individu en de 

afwezigheid van aandacht voor effecten op groepsniveau (vooral sociale klasse).  

 

De vraag die ik mij daarbij stel, is of het huidige onbehagen & vervreemding (met als voornaamste 

symptoom eenzaamheid) niet vooral te maken hebben met de individualisering en het losgezongen 

zijn van de groep waar mensen als sociaal zoogdier nood aan hebben  

– cfr infra, individualisering, desocialisering, depolitisering.  

We moeten weer nagaan dat maatschappijen bestaan uit groepen (denk maar aan hoe de pandemie 

verschillende leeftijdsgroepen op een andere manier gaat beïnvloeden). Tussen maatschappij en 

individu bestaan er dus weldegelijk andere verdelingen.  

3; HEDENDAAGSE INVULLING VAN ‘VERVREEMDING’?  

Een hedendaags antwoord op vervreemding kan niet langer een pleidooi voor een terugkeer naar 

een oorspronkelijke identiteit zijn (Rousseau), maar moet elders gezocht worden. Hegel pleit voor 

een verzoening tussen het individu en de maatschappij. Een nieuwe invulling van het begrip 

vervreemding is noodzakelijk (cfr infra). 

Het is redelijk duidelijk dat we het concept vervreemding niet kunnen gebruiken zoals eeuwenlang 

gebruikt werd. De psychologische identiteit is hoofdzakelijk een constructie, als je dat aanneemt kom 

je in problemen met het concept vervreemding. Het concept vervreemding kan wel degelijk nog 

gebruikt worden, maar met een hedendaagse invulling ervan. 

PSYCHOLOGIE – PSYCHOANALYSE 

IDENTITEIT: IDENTIFICATIE VERSUS INDIVIDUATIE  

Gedurende decennia werd identiteit binnen een maatschappelijke omgeving geconstrueerd die 

nauwelijks veranderde. De identiteitsconstructie leverde dus een stabiele identiteit op. Het bleef 

zich maar herhalen. De psychologische identiteit is een constructie, je kan er ook onzeker over 

worden of beginnen twijfelen. Onze identiteit wordt geconstrueerd in een voortdurende 

wisselwerking tussen ik en de ander, ik en de omgeving. 

IDENTITEITSCONSTRUCTIE: PROCESSEN  

Cfr deel I: uitwisseling, geven en krijgen = de natuurlijke basis voor het maatschappelijk-

economische; meteen ook bepalend voor verhoudingen tussen mensen.  

Binnen een maatschappij gebeurt er een uitwisseling van goederen en diensten tussen mensen, er 

worden ook een aantal fundamentele psychologische gegevens uitgewisseld.  
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Oudste en allerbelangrijkste uitwisseling grijpt plaats binnen de oudste en allerbelangrijkste 

verhouding: deze tussen moeder (ouders) en baby. Wat uitgewisseld wordt, is niet alleen voedsel, 

maar ook de blik, allebei gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Een baby wordt geboren en bezit 

nog geen identiteit obv eigen ervaringen, die wordt geboren in een toestand van extreme 

hulpeloosheid. Voedsel en veiligheid wordt aan de baby gegeven. Maar voeding alleen volstaat niet, 

die baby moet graag gezien worden. Een baby moet gezien en graag gezien worden. 

De blik is hét centraal gegeven - zien en graag gezien worden – in het verwerven van onze identiteit. 

Lange tijd dacht men dat baby niet in staat was om de omgeving waar te nemen. Maar ondertussen 

weet men dat een baby een scherp beeld kan waarnemen binnen de afstand van 30 tot 45 cm. Dat is 

de afstand van de moederborst tot het gezicht van de moeder. Het is in die uitwisseling dat een baby 

de erkenning krijgt en de eerste identiteitslagen gecreëerd worden.  

= basis voor het latere verlangen en verlangd willen worden.  

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

identiteitsontwikkeling (indien ze ontbreekt of te beperkt blijft: géén ontwikkeling), tegenwoordig 

bekend als ‘veilige hechting’. Emoties worden uitgewisseld en dat legt die basis-laag. Baby is volledig 

in paniek als de moeder steeds een neutraal gezicht toont. Het heeft dus zeker te maken met zien en 

graag gezien worden. 

Binnen spiegelingsprocessen zal de baby een aantal bouwstenen aangereikt krijgen door de ander, 

die overnemen en zich daarmee identificeren.  

Vertrekpunt: fundamentele hulpeloosheid, ‘het in de wereld geworpen zijn’; ervaring van onlust: 

huilen; van plezier: lachen (komt pas na zes weken) – beiden grijpen plaats in de uitwisseling met de 

ander in combinatie met wederzijdse (h) erkenning 

Huilen van baby = uiting van pijn, ongemak, angst, …  

Reactie: als bij toverslag komt iemand op de proppen (‘the primary caretaker’) die drie 

dingen doet: vertellen wat er scheelt (op speciale toon, ‘marking’), bijbehorende emotie 

spiegelen, verzorgingshandeling. Je ziet dat de primary caretaker (moeder) op de proppen 

komt, die zal een verzorgingshandeling stellen en aan de baby vertellen en tonen wat die 

baby voelt. De moeder zal een bepaalde gezichtsuitdrukking aannemen. Ze zal vertellen wat 

zij denkt wat die baby ervaart (ouders maken daar een leerproces in voort).  

Iemand die ons vertelt wat we voelen, waarom we voelen, hoe we er mee moeten omgaan 

en wie we zijn. Op die manier krijgen we bouwstenen aangereikt waardoor we onze identiteit 

kunnen uitreiken, die bouwstenen vertrekken vanuit het lichaam.  

Gevolg: miraculeuze oplossing voor het probleem 

Dit gebeurt honderden keren – dus conditionering, met als gevolg een basisovertuiging: als er iets 

verkeerd loopt, komt iemand anders dat oplossen. ‘Veilige hechting’ creëert zowel sociaal 

vertrouwen als zelfvertrouwen.  
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Binnen deze voortdurend herhaalde interacties gebeurt de constructie van onze identiteit. De 

oorsprong ervan gaat terug op een mythisch moment (mythisch omdat de oorsprongsvraag nooit 

specifiek beantwoord kan worden): het ogenblik waarop de moeder-met-baby voor de spiegel staat, 

naar het beeld van haar en de baby in de spiegel wijst, zeggende: dat is Adriaantje! 

= het spiegelstadium als de allervroegste periode waarin het eerste ik-besef ontstaat zoals 

aangereikt (gespiegeld) en voorgehouden door de ander.  

Inhoud van wat voorgehouden wordt, is een combinatie van: 

- Wat de baby ervaart, hoe hij reageert (spiegeling van lichaamservaringen) 

- Hoe de baby/het kind daarmee (niet) moet omgaan 

- Ruimer: wie hij ‘is’, wie hij moet worden (en wie niet) 

Merk op: de constructie van onze identiteit vertrekt bij het leren kennen en beheersen van wat we 

voelen; identiteitsontwikkeling en affectregulering gaan hand in hand. We krijgen niet alleen 

bouwstenen waarmee we onze identiteit kunnen uitbouwen, maar ook waarmee we affect kunnen 

reguleren (emotie is de bewuste ervaring, affect is datgene wat daaronder zit, de somatische 

processen). Het is mijn identiteit als een deel van een groep. 

Basisproces bij identiteitsvorming: identificatie, het samenvallen met, het overnemen van wat 

voorgehouden wordt (etymologie: idem, gelijk).   

Dit proces is determinerend (afhankelijk van de plaats waar je geboren wordt, zal je identiteit zus of 

zo ingevuld worden). 

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. Identiteit is vanaf het begin 

een groepsidentiteit, ontwikkelt zich binnen een familiale identiteit die ons binnenvoeren in een 

sociale identiteit, want brengt ons binnen in een sociaal culturele omgeving. 

Grondlaag: familiale identiteit, het binnengevoerd worden in de primaire groep. Cfr allereerste 

reacties in de kraamkamer: op wie gelijkt de baby? 

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

ideaalbeeld voorgehouden door de groep. 

Voorwaarde voor constructie is een bijzondere verhouding: wederzijdse erkenning, dwz zien en 

gezien worden en vervolgens graag zien en graag gezien worden. 

We moeten ons identificeren met de verwachtingen. Bijna automatisch omdat we dat nodig hebben 

in functie van de overleving. We denken in eerste instantie aan voeding. We zijn bereid heel veel te 

doen, ons te identificeren met verwachtingen die zich voordoen. We willen erkend worden door de 

ander. Het kind wil niet alleen graag gezien worden, maar ook gezien worden. Als het kind niet 

gezien wordt vindt er nauwelijks een ontwikkeling plaats.  
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Zie opvoeding: willen voldoen aan het verlangen van de ouders, om zoveel mogelijk liefde van de 

ouders te krijgen (ook omgekeerd: ouders willen voldoen aan verwachtingen van kinderen én van 

omgeving, om zo graag mogelijk gezien te worden, om erkenning te krijgen).  

Ruimer: willen voldoen aan het maatschappelijk voorgehouden ideaal.  

Na de familie, als primaire groep, uitbreiding naar andere groepen: peer group, school, 

werkomgeving, vrienden, … doorspekt met sociale klasse, cultuur, religie, … 

Gevolg: 

- Identiteit = gelaagd en meerduidig, denk aan Russische poppetjes. Onze identiteit kunnen 

we beschouwen als Matrousjka’s (bv: in grotere pop zitten allemaal kleinere poppen), onze 

identiteit bestaat dus uit verschillende lagen, verschillende groepen. 

- Identiteit is altijd MAATSCHAPPELIJK bepaald 

Cfr inleidend en vorig college: dominant zelfbeeld in de geschiedenis = ‘de mens is slecht’ – een 

dergelijk collectief negatief zelfbeeld komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is het effect van 

maatschappelijk voorgehouden beelden waarmee mensen hun identiteit moeten construeren 

Identiteitsconstructie heeft tot gevolg dat we ons identificeren met wat voorgehouden wordt – 

vandaar dat we erg op elkaar gelijken.  

Hoe dan de verschillen begrijpen, vanwaar komt het unieke, particuliere, individuele?  

= effect van het tweede basisproces: individuatie (cfr infra: separatie).4 Het zorgt voor de verschillen 

tussen mensen. Het 2e basisproces is veel minder gemakkelijk om te begrijpen, we hebben er geen 

eenduidig concept voor. Proces waarlangs het geïndividualiseerde op een of andere manier grond 

krijgt. Het wijst op de processen waarbij een baby/kind keuzes maakt. 

Zelfs een baby kiest met welke beelden hij zich identificeert, en met welke niet – keuze betekent: 

afstand nemen van (separatie), zelfs weigeren van wat de ander voorhoudt, en kiezen voor iets 

anders. Een baby gaat al keuzes maken tussen de beelden waarmee het zich zal identificeren. Het zal 

toewijden naar bepaalde figuren en afstand nemen van andere figuren.  

Cfr ‘terrible two’s’, de trotsperiode of koppigheidsfaze; cfr puberteit; cfr elke leeftijdsgebonden 

‘crisis’ (quarter life, midlife, …). Het eigen ik naar voor brengen, “ik ben twee en ik zeg nee”. De 

tweede periode bevindt zich in de puberteit. Er wordt een keuze gemaakt voor bouwstenen die niet 

altijd de bouwstenen zijn die door de (dominante) omgeving gewild zijn. Het houdt geen volledige 

autonomie in, het blijft beperkt door te weigeren van bepaalde bouwstenen die aangereikt worden 

en kiezen voor anderen die niet gegeven worden. Individuatieproces treedt altijd naar buiten, soms 

gewoon extremer (bv. in puberteit omwille van seksuele interesses). 

 

4 In tegenstelling tot identificatie is individuatie geen courant begrip in de psychologie (de oorsprong ervan ligt 

bij Jung). De invulling van het begrip in de tekst is van mijn hand.  
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Merk op dat de keuze om al dan niet een beeld over te nemen, nauwelijks te maken heeft 

met wàt voorgehouden wordt, maar heel vaak met de relatie waarbinnen een beeld 

voorgehouden wordt. Indien positief: identificatie; indien negatief: afwijzing. 

Opnemen = teken van liefde (‘ik zou je kunnen opeten’)  

Afwijzen = teken van haat (‘ik kots van je’ ‘ik krijg het schijt van je’)  

Steeds binnen de context van een verhouding. Belangrijkste grond van uitwisseling is 

gebaseerd op verhoudingen (een veilige liefdevolle verhouding, of een negatieve verhouding: 

namelijk iets dat je niet wil). Je neemt iets op, iets anders wijk je af. In de talige uitdrukkingen 

ligt er heel wat psychologie. We nemen beelden en woorden over binnen die liefdevolle 

verhouding (bv: ik zie u zo graag dat ik u zou willen opeten, ik krijg hier het schijt van). Als we 

iemand graag zien, dan zullen we bepaalde zaken van die persoon overnemen.  

Individuatie = eigen autonomie naar voren schuiven, actieve positie willen innemen.  

Gerichtheid op autonomie ook al zeer vroeg duidelijk, binnen de eerste uitwisseling van 

voedsel: op leeftijd van ongeveer een jaar zelf lepeltje willen vasthouden, zelf naar mondje 

willen brengen. 

Merk op: itt identificatie, hier keuzemogelijkheid en dus stuk vrijheid.  

Maar: bij kind blijft keuze beperkt tot wat voorgehouden wordt; pas later mogelijkheid om actief 

zelf te zoeken naar andere invullingen.5 

Belang van de maatschappij voor de keuzes van het individu: 

- Welke variatiebreedte wordt er aangeboden, bv. om genderidentiteit in te vullen?  

- En hoe streng-disciplinerend reageert een maatschappij op alternatieve keuzes?  

De identiteitsconstructie gebeurt op grond van bouwstenen. Belangrijke impact heeft te maken met 

het aantal bouwstenen dat aangereikt wordt. Als wij onze identiteit ontwikkelen in het Westen, dan 

hebben we de luxe waar identiteiten op zeer verschillende manieren kunnen ingevuld worden, op 

grond van de verschillende beelden die aangereikt worden en getolereerd worden. Doordat er 

zoveel mogelijkheden zijn kan verwarring optreden. Noord-Korea is het tegenovergestelde, ze 

moeten bv. overal dezelfde kleren dragen.  

De vormgeving en de invulling zullen grotendeels bepaald worden door de maatschappij waar 

iemand opgroeit, en dan hebben we te maken met autoriteit. We hebben heel veel kansen vandaag, 

maar die ‘we’ geldt niet voor iedereen. We moeten kijken op groepsniveau.  

 

5 Zelf kiezen is minder eenvoudig dan het lijkt, zoals blijkt uit een hilarisch filmfragment: 

https://www.youtube.com/watch?v=QereR0CViMY Dit komt uit The life of Brian, toen er nog gelachen mocht 

worden met de godsdiensten van het Boek.  

https://www.youtube.com/watch?v=QereR0CViMY
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Combinatie van identificatie en individuatie is bepalend voor de constructie van onze identiteit 

boven op een biologische ondergrond.  

- Een gedeelte ervan is particulier, gebaseerd op onze familiale kring en de keuzes die we 

reeds als kind gaan maken  

- Het overgrote deel ervan delen we met anderen, en is sociaal-maatschappelijk bepaald.  

Er is wel degelijk een biologische ondergrond en daarbovenop wordt onze identiteit geconstrueerd. 

Die tekent krijtlijnen uit en binnen die cirkel is er ongelofelijk veel mogelijk, treed je erbuiten dan ga 

je in tegen die biologische bepalingen. Identiteit is geen pure constructie, maar een constructie 

bovenop iets. 

Vandaag wordt vaak het accent op het individuele gelegd. Onze identiteit is altijd een 

groepsidentiteit (een groepENidentiteit).  

Deel van onze identiteit is particulier. Deze maakt ons anders dan de anderen. Onze identiteit is een 

plagiaat, we plagiëren anderen zonder dat we dat bewust doen. Onbewust nemen we veel dingen 

over van anderen. Maar we zijn een origineel plagiaat. De stukken die jij bij iemand haalt, zij niet 

dezelfde als iemand anders ervan haalt (bv: identiteit als prof, is anders dan identiteit als je thuis 

bent. → Het zijn lagen binnen die ruime complexere constructie en allemaal even echt.) 

Zelf actieve positie innemen (individuatie), een stukje autonomie. Het passieve heeft te maken met 

identificatie, we worden gevuld door datgene wat ons aangereikt wordt. Individuatie is actief, je 

beslist zelf wat je opneemt en wat je niet opneemt. We kunnen opnieuw het verband leggen met de 

belangrijke primaire uitwisseling (nl. voedsel).  

Peuter wil zelf dat eten nemen, dat lukt natuurlijk maar half. Extreem goede is een ouder die dat 

toelaat, maar ook actief begeleidt. Het is de eerste stap naar autonomie. Het eten duurt veel langer, 

maar na verloop van tijd zal dat lukken en je zal een leuke wisselwerking verkrijgen. Een ouder die 

geen tijd heeft en het kind verbiedt om zelf te eten, is absoluut niet goed.  

Vaak wordt dit naast en tegenover elkaar geplaatst: mijn ‘individuele’ identiteit, diep vanbinnen, 

versus mijn sociale identiteit, waar ‘ik’ mee naar buiten kom. Een dergelijke voorstelling is fout, ook 

de individuele identiteit ontstaat in wisselwerking met de Ander. 

Identiteit is het steeds voorlopige resultaat van interacties, aanvankelijk tussen een pasgeboren 

baby en diens ouders, en vervolgens tussen een reeds geconstrueerde stuk identiteit en de sociaal-

culturele omgeving.  

Tot slot: constructie betekent niet ‘onecht’ of ‘inauthentiek’, want er is geen origineel. Identiteit 

komt altijd van de alius, de ander. Zie Rimbaud, ‘Je est un autre’.   

De nieuwe vraag inzake vervreemding betreft de mate waarin de voorgehouden identiteitsbeelden al 

dan niet aansluiten bij de onderliggende gevoelservaringen en disposities (cfr infra, deel IV), de mate 

van congruentie.   
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De ervaring dat je iemand anders bent dan je bent (bv “ik ben fake”). Als je uzelf fake voelt klopt dat. 

Wij zijn een origineel plagiaat en soms ontdekken we dat en ervaren we dat vrij sterk. We zien bij 

zelfreflectie een stuk van ons zelf, misschien een stuk dat we niet zo graag zien of willen. We worden 

dan geconfronteerd dat we onze identiteit elders gehaald hebben, maar dat betekent niet dat die 

onecht is. Dat betekent dat vervreemding een heel andere betekenis krijgt.  

Onze identiteit is vervreemd, er is geen oorspronkelijke identiteit, enkel een constructie in 

wisselwerking met de omgeving en zo is het altijd een vervreemde identiteit (want er is geen 

origineel). Maar we moeten er dus een nieuwe invulling aan geven. Dat heeft te maken met 

congruentie (overeenkomst), de vroege spiegelingen zijn spiegelingen op vlak van affect, nu is de 

vraag in welke mate die spiegelingen overeenkomen met processen die in het lichaam van de baby 

bezig zijn. 

IDENTITEITSCONSTRUCTIE: INHOUD  

Eeuwenoude vraag & opdracht: “Wie ben ik?” – ‘Ken uzelf’ – ‘word jezelf’. Er is geen vaststaande 

identiteit. Identiteit wordt gerealiseerd binnen onszelf en de anderen. Goed om identiteit te 

begrijpen vanuit verhoudingen. 

Cfr psychologische testing & psychologische typeringen – leveren magere, banale antwoorden op. 

Vertrekken nog te vaak bij het idee van een onveranderlijke, bijna categoriale identiteit (zeer 19de 

eeuws), diep vanbinnen. 

Mijn antwoord: identiteit is niet alleen het resultaat van een verhouding tot de Ander 

(identificatie/individuatie) maar bestaat op zich ook uit een verzameling van belangrijke 

verhoudingen die gewoontepatronen uittekenen waarin mijn ‘ik’ vorm krijgt. De invloed van de 

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

uiting.  

Vier basisverhoudingen: 

1. Genderidentiteit: ik in verhouding tot andere gender. De mannelijke identiteit kan alleen 

maar ontwikkeld worden ten opzichte van de vrouwelijke identiteit, en omgekeerd. Je hebt 

deze identiteit bovendien op deze manier (in verhouding tot de andere groep) verworven! 

Eind 2e levensjaar: genderdifferentiatie. De constructie van de mannelijke identiteit houdt 

meteen ook de constructie van de vrouwelijke identiteit in, in de beleving van de persoon. 

Die genderidentiteit heb je verworven doordat je als jongen snel spiegelingen kreeg van hoe 

je u zou moeten gedragen. Zit in de cultuur vervat en nemen we over als een soort 

kameleon. 

2. Generationele identiteit: ik in verhouding tot autoriteit. Welke positie neem je tegenover de 

autoriteit. Welke patronen zullen bij u dan terugkeren die typerend zijn voor uw identiteit, 

zullen we ook via spiegelingen overnemen.  

Ongeveer de enige verhouding waar bijna iedereen van positie verandert. Je begint als klein 

kindje, waar bij je naar ouderen moet luisteren (je begint dus als ondergeschikte). Op 

bepaald ogenblik kantelt dat, als je een bepaalde maatschappelijke positie krijgt (bv: 

wanneer je zelf mama of papa wordt). 
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3. Sociale identiteit: ik in verhouding tot ander als (on)gelijke. De ander gelijke zijn uw 

leeftijdsgenoten, klasgenoten, mede studenten… later ten opzichte van collega’s, tegenover 

uw buren… 

4. ‘Zelf’beeld: ik in verhouding tot mijzelf en mijn lichaam. De verhouding die wij ontwikkelen 

tegenover onszelf. Ondanks het vreemde is dit heel algemeen. Deze verhouding is een 

verhouding die we iedere ochtend opnieuw opstarten (vaak iedere morgen voor de spiegel). 

Er begint ogenblikkelijk een interne dialoog, een dialoog met jezelf die evaluerend is (je kan 

teleurgesteld zijn, je kan blij zijn…).  

Dit valt makkelijk te plaatsen in het ontwikkelingspsychologische constructieproces, waardoor we 

zowel deel uitmaken van een groep (‘de’ mannen, identificatie met een groep in verhouding tot ‘de’ 

vrouwen) als toch uniek willen zijn (‘ik’ met mijn eigen invulling van man zijn, individuatie, in mijn 

verhouding tegenover een vrouw). Elke man, elke vrouw is verschillend. Elk heeft zijn eigen accenten 

gelegd op die stukken die overeenkomen.  

Merk op: bepaalde stukken (bepaalde verhoudingen) binnen onze identiteit liggen gekoppeld aan 

een bepaalde figuur; je kan iemand zien ‘veranderen’ wanneer die bepaalde figuur de kamer 

binnenkomt. Patronen worden geactualiseerd. Volwassenen kan bv. plots veranderen als er iemand 

anders bij komt. Het kan zijn dat er een andere verhouding naar bovenkomt. Dit wordt bedoeld met 

het procesmatige.  

Opvallende kenmerken van identiteit-als-verhouding: 

- De verhoudingen worden moreel-normatief ingevuld, identiteit is nooit een neutrale 

constructie (cfr Freud: ego en superego). Dit kwam al duidelijk naar voor bij Aristoteles, die 

het onderscheid maakte tussen een ‘goed’ en een ‘slecht’ karakter, waarbij goed of slecht 

moreel goed of slecht is, zowel voor de persoon zelf als voor de groep waar hij/zij deel van 

uitmaakt. 

Verhouding tegen ander geslacht, kan op verschillende manieren ingevuld worden. Hoe 

verhoud je u tegenover uw even naasten? Tegenover diegene die uw spiegelbeeld is (dit is 

uitdrukkelijk moreel-normatief). We kunnen tevreden, teleurgesteld, botsen met onszelf… 

geeft aan dat de verhouding met onszelf niet altijd gemakkelijk verloopt en hoe dat moreel 

normatief gestuurd wordt. Identiteitsconstructie is altijd ook een affectregulatie. We leren 

onze affecten reguleren.  

- Identiteit is steeds ethisch, zelfs ideologisch gekleurd, waarbij de groep, ruimer, de cultuur, 

de normen bepaalt. Identiteitsvorming is bijgevolg altijd disciplinerend. Karakter wordt ofwel 

in de goede ofwel in de slechte richting gemaakt. Geen enkele verhouding is neutraal. 

- De verhoudingen betreffen ‘existentiële’ thema’s: seksualiteit, autoriteit, ander-gelijke, 

lichaam. Geen duidelijke, geen definitieve invullingen of antwoorden. We moeten telkens 

opnieuw uitzoeken waar we de beste antwoorden vinden binnen de context waarbinnen we 

ons bevinden. Invullingen kunnen sterk verschillen (oorspronkelijke identiteit wordt hier dus 

weerlegd)! 
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- Ze zijn maatschappelijk ingebed én gestuurd op grond van het vertoog & praktijken. Deze 

thema’s worden beantwoord of ingevuld door de Ander. 

cfr deel I: elke maatschappij regelt de verhoudingen tussen mensen; die regeling 

drukt uitdrukkelijk haar stempel op de individuele identiteitsontwikkeling. 

- De maatschappelijke bepaling van identiteit wordt symbolisch bekrachtigd: familienaam, 

identiteitskaart, met vermelding van nationaliteit, geslacht en geboorteplaats; diploma (en 

erkenning daarvan). Moest je dat niet hebben besta je niet in bv. de luchthaven. Zonder 

spiegelingen komt er geen identiteit tot stand. 

- Het existentiële aspect binnen die verhoudingen (autoriteit, seksualiteit, lichamelijkheid) 

maakt dat er nooit een volledige regeling komt, noch een volledige identiteit, vandaar het 

belang van het transcendente. Onze identiteit is nooit volledig af. We worden 

geconfronteerd met het transcendente, je mag heel erg je best doen om zo ethisch mogelijk 

te handelen, dan nog is er altijd iets dat over blijft (de rest) waar je tekortschiet. In die ruimte 

waar we iets kunnen realiseren en waar het eindpunt zich bevindt, daartussen bevindt zich 

het transcendente (bv: waarom dit en niet dat). Constructie is nooit definitief, nooit af. Onze 

identiteit blijft dus de hele tijd verschuiven. 

- De verhoudingen kunnen levenslang evolueren en veranderen, maar berusten steevast op 

een primaire verhouding: de hechting met de eerste anderen (de ouders), waar de eerste 

identiteitslaag vorm en inhoud krijgt, samen met zowel het zelfvertrouwen als sociaal 

vertrouwen. Genderidentiteit is anders wanneer je 10 jaar oud bent en wanneer je 14, 23 … 

jaar wordt. Heeft ook te maken met de zaken waarmee je u zal identificeren. Die identiteit is 

dus nooit af, is geen vaststaand iets.  

Naast deze vier basisverhoudingen zijn er ook andere: leeftijdsgroep (kind, millennial, boomer, 

senior, …), religieuze identiteit (katholiek, moslim, jood, boeddhist, sciëntist, …), politieke identiteit 

(blauw, groen, bruin, zwart, …), professioneel (arts, schrijnwerker, leerkracht, …), sociale klasse 

(arbeider, zelfstandige, kaderlid, …), … 

De sociale omgeving met de daarin aanwezige verhoudingen bepalen het identiteitsgevoel – je 

bent/voelt je meer moslim tussen katholieken; je bent meer Europeaan in China. Je zit telkens in een 

andere verhouding en een andere positie die je inneemt. 

In een sociale context schuit men de identiteit naar voren die op dat moment als belangrijk wordt 

gezien. Mensen stellen zich vandaag de dag voor in functie van hun opleiding en 

tewerkstellingsplaats. Dit zegt iets over het huidig maatschappelijk vertoog. Vroeger stelde men 

zichzelf voor op basis van familiale afkomst en woonplaats. Vroeger dus meer vanuit familiale groep 

dan vanuit professionele. 

IDENTITEITSCONSTRUCTIE: PATHOLOGIE  

Identiteit-als-verhouding ontstaat binnen de hechting met de eerste anderen (de ouders), die veilig 

of onveilig kan zijn. Zware psychologische pathologie bij volwassenen keert heel vaak terug naar 

misbruik in de kindertijd. Emotioneel misbruik heeft even zware effecten als seksueel misbruik. Hoe 

vroeger iets fout loopt, hoe zwaarder de effecten zijn.  
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In de vroege ontwikkelingsperiode is de verhouding tussen moeder en kind (infans: kind dat nog niet 

kan spreken) cruciaal. Die verhouding moet veilig zijn. Veilig betekent dat de omgeving voorspelbaar, 

rustig en liefdevol moet zijn. Effect van dergelijke veilige hechting is dat een jonger kind op basis 

daarvan de moeder kan verlaten, achter zich kan laten. Je hebt een groep kinderen die heel 

nieuwsgierig zijn, en ze gaan exploreren (veilige hechting). Een kind dat niet veilig is opgegroeid zal 

zich vastklampen aan de moeder en niet op exploratie durven gaan. We moeten een kind opvoeden 

zodat het zich op een goede manier van zijn ouders losmaakt.  

Een veilige hechting creëert zowel zelfvertrouwen als sociaal vertrouwen (vertrouwen in de ander). 

Congruente spiegelingen verlenen het kind een bewuste toegang tot eigen gevoelservaringen en 

leren het hoe daarmee om te gaan (affectregulatie). Een baby zal natuurlijk van alles ervaren op 

lichamelijk vlak, het zal een aantal behoeftes (honger, naar de wc moeten…) en emoties (angst, 

verdriet, woede…) ervaren.  

Baby weet niet wat hij ervaart. Wat die somatische processen zijn, heeft een infans geen idee over. 

Bij congruente spiegelingen gaan belangrijke mensen in de omgeving een spiegeling teruggeven, 

namelijk wat het kind voelt zal benoemd worden. Het is ook een affectregulering. Die spiegelingen 

geven niet enkel een identiteit maar ook een regulatie. Congruent is als datgene wat aangeboden 

wordt door de ouders ook klopt met datgene wat in het lichaam van het kind aanwezig is. Zo zal het 

kind leren tussen de verschillende behoeften, namelijk leren differentiëren en er mee leren omgaan. 

1. Indien de oorspronkelijke hechting (kind – ouders) onveilig is, eventueel zelfs 

traumatiserend, met incongruente spiegelingen, dan heeft dat zware gevolgen op 

identiteitsontwikkeling en affectregulering (individuele pathologie). In een aantal 

opvoedingssituaties zien we dat die spiegelingen van datgene wat het kind ervaart niet 

congruent zijn (bv: iedere keer als baby vorm van arousal vertoont, kan moeder denken dat 

het kind honger heeft en papfles geven). Op individueel niveau gaan we ons toegeven op een 

bepaalde opvoedingssituatie. Geen tijd om veilige omgeving met congruente spiegeling te 

maken. Dan hebben we te maken met een maatschappelijke omgeving dat er veel kinderen 

opgroeien in een niet veilige omgeving. 

bvb borderline: chaotisch identiteitsgevoel, gebrekkige affectregulatie, labiele 

interpersoonlijke verhoudingen, weinig autonomie, weinig zelfvertrouwen 

2. Indien de maatschappelijke omgeving (subject - Ander) onveilig is, eventueel zelfs 

traumatiserend, dan potentieel zware gevolgen op identiteitsontwikkeling en 

affectregulering (sociale pathologie; stressgerelateerde stoornissen); de effecten daarvan 

kunnen afgezwakt worden indien de ouder-kind hechting veilig is. Is dat niet het geval, dan 

zal de combinatie van de twee (onveilige hechting, onveilige maatschappelijke omgeving) 

ernstige gevolgen hebben.  

→ Beiden zijn altijd gemengd. Onze identiteit beperkt zich niet tot onze oorspronkelijke interactie 

met de ouders, maar zal ook vermengd zijn met die maatschappij waar die spiegelingen uit 

voorkomen. 
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Merk op:  

- Pathologische identiteitsontwikkeling verschijnt in de vier verhoudingen, dat wil zeggen: in 

de daarin gehanteerde normen en de bijbehorende affecten 

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

hoger: verstoring van de verinnerlijking & vrijwillige onderwerping aan autoriteit 

- Individuele pathologie en sociale pathologie zijn altijd gemengd. De vermenging van het 

individuele en het sociale blijkt het duidelijkst uit historische vergelijkingen. 

Voorbeeld: identiteitsontwikkeling tijdens het Victoriaanse tijdperk:  

- Fnuikend voor genderverhoudingen en verhouding tov het eigen lichaam, en al 

helemaal voor de vrouw;  

- Gevolg: veralgemeende psychoneurosen gebaseerd op onderdrukte seksualiteit.  

Dus: de Victoriaanse ‘hysterie’ is niet alleen een probleem bij bepaalde individuen, het is 

ook en zelfs vooral een probleem waar een dergelijke maatschappij vrouwen als groep 

mee opzadelde. Patiënten waar Freud mee werkte waren bijna altijd vrouwen en kregen 

hysterie als diagnose. Deze hysterie is een effect van die maatschappij. Waar seksualiteit 

verboden en onbespreekbaar was. Dat je dan hysterische patiënten krijgt, lijkt meer 

vanzelfsprekend. 

Pas dat vandaag eens toe op bvb. eetstoornissen? Op burn-out? Welke verhoudingen 

binnen de identiteit worden daar verstoord, wat is het verband met huidige 

maatschappelijk voorgehouden identiteitsbeelden? Welke groep wordt daardoor 

getroffen?  

• Heel veel vrouwen kijken bv. naar calorieën, en letten erg op hun gewicht. 

Daardoor veel problemen rond het lichaamsgewicht, binnen een 

maatschappij die ons oplegt om een onmogelijk gezond lichaam te hebben.   

• Enorme toename van burn-out en langdurige zieken. Deze verklaringen gaan 

in de richting van individuele verklaringen, te weinig veerkracht, niet genoeg 

stressbestendig… Je vindt niet terug dat dit een effect is van onze huidige 

manier van leven. Individuele factoren hebben een rol, maar is uitdrukkelijk 

binnen een sociale pathologie. Wij werken te veel curatief en te weinig 

preventief. 
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IDENTITEITSCONSTRUCTIE, STRUCTUREEL-PSYCHOANALYTISCHE VERDIEPING 

Gebaseerd op mijn lezing van de theorie van Lacan over de subjectwording, aangevuld met de 

‘attachment theory’. 

Waarom een psychoanalytische insteek toevoegen aan identiteitsconstructie? 

- Brengt een klinische grond met zich mee (centraal belang van angst). We krijgen hier 

uitdrukkelijk een klinische insteek. De psychologische theorieën zijn bijna altijd gebaseerd op 

onderzoek, maar missen traditie van jarenlang werken met mensen in moeilijkheden. 

- Brengt uitdrukkelijk het belang van de taal in rekening (cfr supra, vertoog en praktijken). 

Manier waarop taal begrepen wordt laat toe een koppeling te maken tussen dat individuele 

en dat sociale.  

- Laat de koppeling toe tussen het individuele, het sociale en de taal, op grond van het begrip 

‘de Ander’ (A). 

- De verdeeldheid van de identiteit wordt structureel gegrond, samen met de steeds 

voorlopige invulling ervan.  

- ‘Vervreemding’ krijgt een hedendaagse invulling. Er wordt uitgegaan van een ontologische 

verdeeldheid. 

- Het belang van ‘het tekort’ maakt een link mogelijk met het transcendente  

‘De Ander’: staat zowel voor concrete anderen (in eerste instantie de ouders), als voor de taal, het 

internet, het narratief, het dominante vertoog, … ruimer, de symbolische orde: alle beelden en 

woorden die ons voorgehouden worden en waarmee wij onze identiteit uitbouwen. De uitbreiding 

van de verhouding tussen kind en ouders naar de verhouding tussen subject en Ander maakt de 

impact van het maatschappelijke en van de symbolische orde op de identiteitsconstructie veel 

duidelijker. 

Identificatie (Freud) wordt herbenoemd als aliënatie en uitgebreid met separatie (individuatie). 

- Aliënatie: identiteit komt altijd van de Ander, de alius, en is in die zin altijd ‘vervreemd’, met 

dien verstande dat er geen origineel is. Het is de ander die een bepaald beeld voorhoudt, en 

dat moet je gaan overnemen, aliëneren. Determinerend, je moet je vervreemden aan 

datgene wat voorgehouden wordt. Ik identificeer mij met het beeld dat ik bij de andere haal. 

- Separatie: afstandname van de Ander, verklaart waarom we niet volledig samenvallen met 

de voorgehouden beelden en er toch een stuk autonomie mogelijk blijft. Betekent zich 

afscheiden van, afstand nemen van. Je kiest voor een andere invulling. Innemen van een 

actieve, autonome positie en zelf keuzes gaan maken. 

Structureel-ontologisch vertrekpunt: hulpeloosheid (kan zich niet verweren) van de baby, zowel 

tegenover de eigen lichamelijke noden en aandriften (aangeduid met a) als tegenover de 

buitenwereld, waarvoor antwoorden & hulp van de Ander moeten komen; diens antwoord is nooit 

volledig, vandaar dat de subjectwording nooit een eindpunt kent.  
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Mythisch, want de oorsprong ligt niet vast, je weet niet wanneer dat exact heeft plaatsgevonden.  

‘Menswording’ gaat van start met de mythische eerste aliënatie (identificatie) van het 

spiegelstadium, meteen ook de eerste erkenning: ‘Dit ben jij’. Zich gaan aliëneren aan de betekenaar 

die voorgehouden wordt (door bv. de ouders), eerste identificatie (= spiegelstadium). De spiegeling 

zal het lichaamsbeeld creëren, de eerste ervaring van een totaliteit. Het lichaam wordt getoond en 

wordt als een totaliteit ervaren (bv. in beeld van de ouders of in de spiegel). 

= ontstaan van het lichaamsbeeld, boven op het lichaam als organisme, op basis van het 

krijgen van een primaire erkenning. Er iets aan de hand waardoor er een arousal komt en dit 

vormt de basis om beroep te doen op de ander. Er is dus een ervaring van het organisme (a) 

waar een antwoord op wordt verwacht. De grote Ander biedt een verzorgingshandeling aan 

en biedt ook een symbolische invulling van de identiteit van het subject. 

Het subject-in-wording neemt de door A aangereikte eerste betekenaar over en identificeert zich 

ermee; dus: identiteit is steeds symbolisch bepaald. 

Structureel: ontstaan van oorspronkelijke verdeeldheid, met als eerste versie: het ik (talig-

symbolisch) tegenover en boven op het lichaam als organisme (reële), met als gevolg de subjectieve 

ervaring van de lichaam-geest splitsing. Vanaf dat moment: blijvende kloof tussen ik en reëel 

organisme: ‘Ik heb een lichaam’. 

Figuur 1. ‘Eerste’ aliënatie 

(a) is de aanduiding voor alles dat zich in het organsime voor doet, staat voor het Reële van het 

organisme, de aandriten en affecten. 

In het spiegelstadium wordt er daar een eerste 

beeld op gepaaltst.  

We krijgen hier het ontstaan van de meest 

primaire verdeeldheid, verdeeldheid tussen 

lichaam en geest. Zo ontstaat de eerst 

identiteitservaring, het “ik”. Er is een breuklijn. 

De verdeeldheid tussen “ik” en lichaam. 

Gebeurd op basis van beelden met de eerste 

ander. 

“Bij een baby insisteert zich de aandrift (a). Omwille van deze arousal, begint hij te huilen en op deze 

manier doet hij verder appel op de Ander/de ander. Deze helpt ons en geeft ons betekenis, 

symbolische antwoorden (S1). Hierdoor komt hetproces van identificatie of vervreemding tot stand.  

De ander die een eerste betekenis geet, een eerste invulling van de ideniteit. Hier begint de overgang 

van een wezen dat tot nu toe enkel als organisme funcioneerde, naar de andere periode waar het zal 

funcioneren als een menselijk wezen, als een subject met een symbolisch bepaalde ideniteit. 

 

Eerste identificatie/aliënatie met de door de ander/Ander aangereikte eerste betekenaar. 
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De door de ander aangereikte betekenaars spiegelen de aandriften die het kind ervaart (Freudiaans: 

de partiële pulsies) en plaatsen deze binnen een getotaliseerd lichaamsbeeld; dit is de basis voor het 

identiteitsgevoel als eenheid, het Ik. 

Belangrijke aanvulling op Lacan vanuit attachmenttheorie: wat de ander/Ander het kind voorhoudt, 

kan in meerdere of mindere mate aansluiten bij wat het kind affectief ervaart in zijn lichaam. Indien 

er een afstemming is, dan ontstaat er ‘congruentie’ tussen wat lichamelijk ervaren wordt en de 

psychologische betekenis ervan. Concreet houdt dit in dat het kind de eigen affecten en emoties 

leert kennen en daardoor ook beter leert beheersen. Vergeet niet: identiteitsconstructie is 

tezelfdertijd affectregulering.  Congruentie is effect van de kwaliteit van de spiegelingen.  

Dit levert een hedendaagse invulling op voor het begrip vervreemding: sluiten de door de Ander 

voorgehouden beelden al dan niet aan bij het ervaren affect; indien dat niet het geval is, dan 

benoemen we dit als ‘vervreemding’, in een nieuwe betekenis van het woord; cfr infra: 

stressgerelateerde aandoeningen.  

Als je bv. een angstaanval hebt, zal je ook hartkloppingen krijgen, snellere ademhaling, knikkende 

knieën… Je hebt aantal uitdrukkelijke lichamelijke fenomenen. Lichamelijk ervaringen worden wel 

ervaren, je kan dus paniekaanval hebben zonder de angst op zich. Je kan ook paniekaanvallen 

vertonen zonder dat je het zelf beseft. Angst is iets dat je leert benoemen, omdat je het geleerd hebt 

kan je het benoemen, en dat is een effect van congruentie. Is dat geen congruentie, dan kan er wel 

zo’n paniekaanval optreden. 1/3 mensen die extreme vormen van angst vertonen beseffen het niet, 

ze hebben dus geen congruentie spiegelingen meegemaakt.  

Aandriften (a) blijven oprijzen uit het lichaam, dus is er verder appel op de Ander/de ander, en 

volgen er steeds meer antwoorden S2, waardoor het aliënatieproces blijft aanhouden. 

Figuur 2: verdere aliënaties binnen het Symbolische 

We krijgen de hele tijd nieuwe beelden bij. 2 staat voor de verzameling van alle betekenaars. We 

krijgen steeds nieuwe lagen bij, waardoor onze subjectieve vorming zich laagsgewijs zal verder 

uitwerken. Zullen ook te maken hebben met affectregulering. 

Aliënatie: blijvende uitbreiding van de 

aliënatieprocessen: ander biedt antwoord op mijn 

verlangen, net zoals ik antwoord bied op zijn 

verlangen. Proces kent uitbreiding naar andere 

anderen: ouders, familie, sociale omgeving (sociale 

klasse, regio), telkens via een vertoog (de Ander).  

Woorden en beelden krijgen we blijvend aangereikt. 

Hiermee blijven we ons identificeren. Identiteit blijft 

zich laagsgewijze ontwikkelen, omdat de ander zich 

gaat uitbreiden. 
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→ Bij de vorming van een eerste identiteit, stappen we binnen in een familieverhaal. Onze identiteit 

ligt daar narratief klaar en we krijgen deze mee via conditionering. Nadien neem je ook de sociaal-

culturele identiteit over. Deze was tot voor kort gekoppeld aan de streek en de streektaal. Taal drukt 

dus een identiteit uit! 

De Ander staat voor het sociaalculturele vertoog, dwz alle beelden en woorden (S2) die ons vertellen 

en voorhouden wat we (niet) voelen, wie we (niet) zijn, wie we (niet) moeten worden, wat we (niet) 

moeten doen. Identiteitsconstructie/subjectwording gebeurt op grond van het vertoog. De Ander is 

geen definitief en monolitisch geheel, maar bevat zelf ook interne contradicties en is aan 

verschuivingen onderhevig, vandaar: verdeelde Ander. 

Dit proces stopt nooit, want een definitief en volledig antwoord op (a) is structureel onmogelijk, 

vandaar het existentiële idee van Het Tekort.  

Uit hoofde van het uitblijven van een definitief antwoord is de subjectwording een vliegwielbeweging 

rond aandriften (a) en het Reële, waarlangs subject steeds meer identiteitslagen verwerft op grond 

van het vertoog van de Ander; terzelfdertijd ontstaat ook de affectregulering. 

Figuur 3. Subjectwording als vliegwielbeweging 

 

Gevolg: subjectieve verdeeldheid niet alleen meer tussen lichaam-als-organisme (a) en ego (S1) zoals 

bij de eerste aliënatie, maar ook binnen het symbolische, dwz binnen de verschillende identificaties 

(bvb vrouw/man zijn kan een verdeeldheid bevatten tussen moeder/vader zijn en seksueel 

vrouw/man zijn). Dus: het subject is altijd een verdeeld subject (bv. vrouw zijn bevat nog altijd een 

verdeeldheid tussen echtgenote en moeder zijn versus economisch zelfstandig en seksueel 

geëmancipeerd zijn, met als hedendaagse variant man zijn met de verdeeldheid tussen kostwinner 

en gezinshoofd versus huisman en betrokken vader). 

Motor voor de vliegwielbeweging? Hoe komt het dat die identiteitsconstructie zich blijft 

ontwikkelen? 

Aanvankelijk: driftaandrang & hulpeloosheid (zowel naar de binnenkant (behoeftes), als naar 

de buitenwereld).  

Daar bovenop: verlangen naar erkenning. We willen gezien worden. Een baby krijgt vaak 

onvoorwaardelijke liefde, enkel in heel vroege periode. 

Dus: aandriften én liefde. 
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Uitleg: 

Belangrijke wijziging in de ontwikkeling: de onvoorwaardelijke liefde van de vroege 

babyperiode verschuift naar voorwaardelijke liefde.  

Concreet: als het kind een antwoord op zijn appel wil krijgen van de Ander, dan moet het 

vanaf een bepaalde leeftijd beantwoorden aan de verwachtingen van die Ander; zie ook 

‘verinnerlijking’ van de vooreerst extern opgelegde geboden en verboden.  

In het begin krijgen we alles, maar rond 1 jaar verschuift dat geleidelijk naar een 

voorwaardelijke verhouding. We krijgen het vooral als we bereid zijn om te voldoen aan de 

verwachting tot de ander. We krijgen de overgang, en motor voor 

identificatie/aliënatieproces. We doen dat omdat dat de voorwaarde is om erkenning en 

liefde te krijgen van de ander. Ontstaan van een uitwisseling die nooit zal stoppen. Ontstaan 

van de dialectiek van het verlangen. 

Cfr bekende uitspraak Lacan: ‘het verlangen van de mens is het verlangen van/naar de ander’ (‘Le 

désir de l’homme, c’est le désir de l’autre’). Het verlangen van de mens is het verlangen naar de 

ander. Ik verlang naar de ander en ook naar het verlangen van de ander, je wil verlangd worden door 

de ander. We willen hebben dat de ander zo dicht mogelijk bij ons blijft. 

Ontologisch is de mens een verlangend wezen, op de eerste plaats verlangend naar erkenning: 

Wij verlangen naar de ander 

Wij verlangen verlangd te worden door de ander 

Hier ontstaat de meest primaire angst: angst dat de ander ons in de steek zal laten, separatieangst. 

Om dat te vermijden is de mens bereid zich verregaand aan te passen aan de verwachtingen van de 

ander.  

SEPARATIE 

De angst dat de ander ons in de steek zal laten (denk maar aan angst om te gaan slapen). Er ontstaat 

een collectief verlangen (bv: als je daaraan beantwoord zullen we u allemaal graag zien, anders niet). 

De meerwaarde is dat me met deze redenering ook een tweede basisangst naar voor kunnen 

schuiven. De separatie staat haaks op het eerste, namelijk de identificatie.  

De verwachtingen van de omgevingen kunnen ook verschillen (denk maar aan kindjes die weten wat 

ze bij welke ouder moeten vragen). 

Indien identiteitsconstructie enkel op aliënatie/identificatie zou berusten, dan zou er sprake zijn van 

totale determinatie. Het separatieproces gaat daar tegenin en verleent de mens een stuk autonomie. 

Opvallend: reeds baby’s streven naar autonomie, naar het innemen van een actieve positie en het 

willen verlaten van de passieve (cfr voedingssituatie). 

Dus toch sprake van een ‘telos’, van doelgerichtheid? 
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Hier verschijnt een tweede basisangst, ditmaal voor de ander die te dicht komt, intrusieangst. 

Opvallend: is exact tegenovergesteld aan separatieangst. 

Separatie opent mogelijkheid tot afstandname van het determinerende effect van spiegeling, op 

grond van:  

1) het weigeren van wat voorgehouden wordt, en het zèlf maken van keuzes voor andere 

beelden/woorden  

2) het actief op zoek gaan naar andere invullingen 

Afstandname en zelf kunnen kiezen wordt mogelijk door de onvolledigheid/dubbelzinnigheid in wat 

de ander/Ander aanbiedt én door de eigen verdeeldheid, waarlangs zelfreflectie mogelijk wordt:  

• (a) is nooit volledig beantwoordbaar (‘Ouders laten te wensen over’).  

• Het verlangen van de Ander is niet éénduidig (‘wat verlangt die ander eigenlijk van mij?’), 

zodat het kind er nooit volledig mee kan samenvallen (‘het is nooit goed genoeg’) 

• Bovendien zijn er meerdere anderen als vertegenwoordigers van de Ander 

• Kiezen wordt mogelijk door zelfreflectie, op basis van verdeeldheid: ik denk na over mezelf. 

Daardoor ontstaat er een keuzemogelijkheid tussen verschillende voorgehouden inhouden waarmee 

iemand zich kan identificeren, en (vanaf een bepaalde leeftijd) 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; ‘eigen’, tussen aanhalingstekens, omdat de keuzes afhankelijk 

blijven van wat de ander/de Ander ons voorhoudt/voorgehouden heeft 

Het separatieproces is moeilijker te begrijpen dan aliënatie/identificatie: wie of wat kiest er eigenlijk? 

Antwoord Freud: het ego, met als belangrijkste functie synthese. Maar: aanvankelijk is er geen ‘ik’ 

dat een keuze kan maken. Bovendien: gebeurt een keuze altijd bewust? Als we het hebben over 

keuze, hebben we het altijd over bewuste keuzes. Als je verliefd wordt is er iets in u dat kiest, maar je 

hebt eigenlijk geen idee wat in u kiest. Heel veel van de keuzes die we maken worden gemaakt 

buiten het bewustzijn om.  

ALIËNATIE/SEPARATIE – SUBJECTWORDING WORDT ONTOLOGISCH GEKENMERKT DOOR:  

Een structureel bepaalde verdeeldheid (vooreerst tussen lichaam/geest; vervolgens binnen het 

symbolische), vandaar: verdeeld subject 

Een ontoereikendheid tussen wat ik denk (maar) te zijn en wat ik denk te moeten worden in functie 

van het verlangen van de ander.  

De verdeeldheid sluit aan bij twee basisgerichtheden die bovendien tegenover elkaar staan: 

- Erbij willen horen, en dus identificatie 

- Autonoom willen zijn, en dus separatie 
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Separatieangst staat ook lijnrecht tegenover intrusieangst. We willen beantwoorden aan het 

verlangen van anderen, maar soms willen we ook op ons eentje zitten. Kunnen nooit die twee 

basisgerichtheden samenvoegen. 

De tegenstelling tussen de twee basisgerichtheden gecombineerd met de ontoereikendheid biedt 

een ontologische verklaring voor het ONBEHAGEN (zie inleiding).  

Beiden (verdeeldheid, ontoereikendheid) tonen zich in de verhoudingen tegenover onszelf (ben ik 

wel goed genoeg?) en tegenover anderen (wat verlang ik, wat verlangt de ander, hoe verhoud ik mij 

daartegenover?).  

Wanneer de verdeeldheid de vorm van een innerlijk conflict aanneemt, is een gebruikelijke 

defensieve reactie het op de ander projecteren van het eigen ‘slechte’ en daar te bestrijden – de 

oorzaak van het onbehagen ligt bij anderen. In ons is er water en vuur aan het werk, ze kunnen niet 

allebei plaatsvinden en daardoor ontstaat er een innerlijk conflict. Dat wordt opgelost door het 

slechte stuk buiten ons te projecteren. Dat legt men vaak collectief bij een andere groep, die als 

slecht gezien wordt. 

Historisch voorbeeld bij de godsdiensten van het Boek: conflict in de man tussen seksuele 

aandriften en voorgehouden maatschappelijk ideaal van kuisheid, reinheid, … wordt opgelost 

door het slechte van seksualiteit bij de vrouw te leggen en daar te onderdrukken.  

Zoek eens een huidig voorbeeld? Bij welke groep leggen wij problemen die te maken hebben 

met een stuk van onszelf dat we niet willen kennen?  

Voordelen van projectie: 

* eigen verdeeldheid wordt veel minder ervaren, zeker wanneer de projectie collectief 

gebeurt (wij, de welwillenden, tegenover zij, de slechten) 

* zelfbeeld wordt positiever, want eigen negatieve kenmerken worden bij de ander 

gelegd en daar bestreden 

Een dergelijke projectie van eigen negatieve inhouden op een andere groep draagt bij tot een 

uitsluitingsmaatschappij en is vermoedelijk een belangrijk argument bij groepsvorming: deel 

uitmaken van een groep legt de interne twijfel aan banden.  

Vgl met zondebokmechanisme (Girard), uitbreiding van het innerlijk verdeelde subject naar 

tegen elkaar opgezette groepen 

PSYCHOLOGIE, HET IN-DIVIDU, TEGENOVER PSYCHOANALYSE, HET VERDEELDE SUBJECT  

Het subject is structureel verdeeld en onvolledig, is een product van verhoudingen tot anderen/de 

Ander: deze redenering corrigeert de illusie van de psychologie die het individu impliciet voorstelt 

als een eenheid, een verzameling van cognities, vaardigheden en gedrag. Meestal impliciete 

redenering dat we te maken hebben met een individu, die we zullen bestuderen als een eenheid. We 

botsen op die verdeeldheid. 
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Psychologie op zich wordt trouwens slechts mogelijk op grond van de verdeeldheid en is er in die zin 

een illustratie van: psychologie, dat is de mens die nadenkt over zichzelf, die zichzelf tot studieobject 

neemt, met als gevolg een eindeloos herhaalde poging om ‘bij zichzelf’ te geraken. Zie het 

‘homunculus’ probleem.6 Homonculus is verkleinwoord voor mens. Men gaat ervanuit dat er in de 

mens een kleiner mensje zit en daar zit de kern van de identiteit. In deze redenering moet je ervan 

uitgaan dat dat klein mensje nog een kleiner mensje heeft enz… Eindeloze verschuiving van 

verdeeldheid die je nooit te pakken krijgt. 

De hedendaagse neuropsychologische verpakking is het maken van ‘selfies’ van het brein. 

Hersenscans zijn geen beelden die ‘de’ mens zichtbaar en dus kenbaar maken, het is de 

zoveelste vormgeving van de mens die naar zichzelf kijkt.                

Bovendien legt de structureel bepaalde onvolledigheid van onze identiteit een brug naar het 

transcendente, net zoals het accent op de verhouding met de Ander het noodzakelijke verband 

aantoont met het sociale en met het maatschappelijke vertoog. Identiteit is altijd een kwestie van 

sociale verhoudingen. 

Het interpsychische van de psyche wordt overal zichtbaar, eens je erop let:  

- Affectiviteit is inter-affectiviteit (cfr ‘besmettelijkheid’ van emoties). Emoties zijn besmettelijk, 

denk maar als de ene lacht op straat, zal je teruglachen.  

- Lichamelijkheid is inter-lichamelijkheid (ik ervaar mijn lichaam/mijn lichaamsbeeld/mijn 

zelfbeeld via de mij voorgehouden spiegelbeelden en via de blik van de ander). Waarneembaar 

voor anderen in de omgeving (hormonaal zichtbaar). 

- Genderidentiteit is inter-identiteit (bvb ik ben slechts man in verhouding tot vrouw).  

Intrapsychische processen kunnen nóóit losgezien worden van interpersoonlijke processen en 

ruimer, van het maatschappelijke vertoog, zelfs wanneer iemand alleen is.  

BESLUIT IDENTITEIT  

1. Identiteit is een narratieve constructie van verhoudingen, op basis van wat anderen/de 

Ander ons voorhouden (zie vertoog en praktijken); onze originaliteit ligt in de unieke 

combinatie van reeds bestaande invullingen (‘origineel plagiaat’). 

2. De constructie gaat van start binnen de primaire ouder-kind verhouding en wordt gebouwd 

boven op een biologisch organisme dat mogelijkheden en grenzen bepaalt. 

3. Het motief voor de constructie is hulpeloosheid en het willen beantwoorden aan het 

verlangen van de ander opdat die mijn verlangen zou beantwoorden. Gevolg: identiteit is 

nooit ‘af’.  

 

6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Homunculus_(psychologie) 
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4. Identiteit verandert in functie van maatschappelijk evoluerende spiegelbeelden – als 

collectief bepaalde constructie (de ‘Ander’) is identiteit allesbehalve constant. 

5. Identiteit is altijd verdeeld omdat zij als constructie ontstaat in een verhouding van mij tov 

mijn lichaam/mijzelf en tov de anderen/de Ander.   

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

Ander; psychologie als individu-model is een misvatting.  

7. Identiteit is grotendeels gedetermineerd (identificatie/aliënatie) maar bevat een stuk 

autonomie (individuatie/separatie): we kunnen kiezen tussen wat aangeboden wordt, 

eventueel zelfs actief op zoek gaan naar nieuwe invullingen. Het type maatschappij bepaalt 

of de keuzemogelijkheid groter of kleiner is.  

8. Het constructieproces geeft uitdrukking aan twee basisgerichtheden, erbij willen horen 

versus autonoom willen zijn, gekoppeld aan twee basisangsten, separatieangst versus 

intrusieangst. 

9. Ontologisch: mens is structureel zowel een verdeeld als een verlangend wezen, waarbij het 

krijgen van erkenning belangrijker is dan het krijgen van goederen.  

10. Oorsprongsvraag blijft onopgelost: waar zit de kern, het vaste, derde punt voorbij de 

verdeeldheid, dat keuzes maakt?  

BESLUIT DEEL III:  

HET ONBEHAGEN, ALS STRUCTUREEL BEPAALD KENMERK, GEKOPPELD AAN ONTOLOGI SCHE 

DISPOSITIES 

1. Identiteit is een constructie bovenop lichamelijke mogelijkheden of disposities. Disposities 

kunnen ons in een moreel goede of slechte richting sturen. Dus we hopen dat het moreel 

goede overweegt. 

2. Evolutionair-biologisch beschouwd kunnen die mogelijkheden de mens zowel een moreel-

goede als een moreel-slechte richting uitsturen, waarbij het moreel-goede (het prosociale) 

overweegt – Homo sapiens behoort tot de sociale zoogdieren. 

3. Een collectieve overtuiging dat de mens slecht is, is het gevolg van dominante, 

maatschappelijk voorgehouden negatieve beelden waarmee mensen hun identiteit 

construeren. Tot vandaag de dag overheerst dit negatief zelfbeeld. 

4. De constructie van identiteit, als verwerkelijking van voorgehouden beelden, werkt 

bevestigend voor de uitgangsovertuiging, dwz het dominante vertoog. Verandering wordt 

pas mogelijk wanneer de uitgangsovertuiging verandert. 

5. De criteria voor vervreemding, dwz voor het onderscheid tussen een normale en een 

gestoorde identiteit, berusten op de maatschappelijk voorgehouden beelden en zijn dus 

extrinsiek. Op deze manier houdt een dominant vertoog zichzelf in stand. 
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6. Intrinsieke criteria voor vervreemding liggen niet in de afwijking van de maatschappelijk 

voorgehouden beelden, maar kunnen wel gevonden worden in de effecten van de 

identiteitsconstructie op het lichaam en op de sociale verhoudingen. In welke mate zal een 

vervreemding berusten op geen congruentie.  

7. De twee processen (identificatie/individuatie) op grond waarvan de identiteitsconstructie 

gebeurt, liggen vermoedelijk evolutionair vast en streven een tegenovergesteld doel na: erbij 

willen horen, autonoom willen zijn.  

8. Elke identiteit blijft onvolledig omdat geen enkel individu volledig kan samenvallen met de 

voorgehouden beelden, die bovendien in de tijd nog veranderen ook. 

9. Elke identiteit levert een ervaring van verdeeldheid op, vooreerst tussen ‘ik’ en lichaam, 

vervolgens tussen de verschillende identiteitsverhoudingen (ik als man, ik als vader, ik als …). 

Een dergelijke verdeeldheid opent de mogelijkheid tot zelfreflectie en creativiteit, maar kan 

ook een intern conflict opleveren.  

10. De processen op grond waarvan identiteit geconstrueerd wordt, veroorzaken onvermijdelijk 

een onbehagen, deels omdat ze een interne tegenstelling bevatten (willen samenvallen met; 

autonoom willen zijn), deels omdat ze identiteit opzadelen met onvolledigheid en 

verdeeldheid.  

11. 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.  

12. 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 IV. HET ONBEHAGEN IN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ   

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

mensen? 

Ondanks de kritiek die we zullen formuleren, leven we nog steeds in een paradijs.  

Concreet: welke (positieve en negatieve) effecten op onbehagen, op eudaimonia? Zijn die effecten 

wetenschappelijk aantoonbaar? En zijn ze voornamelijk het effect van de huidige maatschappij, of liggen de 

oorzaken verder in de tijd? (Vaak de twee.) 

= Ruime vragen, kunnen slechts beantwoord worden vanuit deelaspecten, zie deel I van deze colleges. 

‘Huidige’ maatschappij, dwz het product van het huidige dominante vertoog dat de maatschappelijke 

werkelijkheid vormgeeft. Welk vertoog? Bv. het religieuze vertoog was alles omvattend, dat is vandaag de dag 

niet meer het geval.  

‘Maatschappij’, dwz (1) uitwisseling van goederen en diensten (2) regeling van verhoudingen tussen mensen 

(3) autoriteit (4) omgang met het transcendente.  

Welke uitwisselingen, welke verhoudingen? Grond van autoriteit? Zingeving?  

Merk op: andere vormen van uitwisseling bepalen andere verhoudingen en andere normen en waarden. Dat 

gebeurt grotendeels op het niveau van groepen waartussen de uitwisseling gebeurt. We spreken over groepen 

als we het hebben over de maatschappij.  

Als we het hebben over de studie van een maatschappij, dan hebben we het over groepen. Hier komt het 

vakgebied van de sociologie naar voor. Feit dat we dit voor stuk vergeten zijn, is op zich al een effect van de 

hedendaagse evolutie. We leggen te veel de nadruk op het individu. Dit heeft te maken met een 

maatschappelijke evolutie. Het individu is belangrijker geworden dan de groepen. 

‘Het individu’: Hoe vertaalt het vertoog zich ter hoogte van het individu, dwz in mijn identiteit, zijnde de 

verhoudingen waaruit mijn ‘ik’ bestaat? Hoe wij ons gedragen en hoe we ons daarbij voelen wordt grotendeels 

bepaald in en door die uitwisselingen, waarbij een aantal van onze evolutionair bepaalde disposities versterkt 

of verzwakt worden op grond van maatschappelijke invloeden.  

Het dominant vertoog is het neoliberalisme. Neoliberalisme hebben we begrepen als de laatste fase van een 

vrijemarkteconomie. Geschiedenis is ontzettend belangrijk als je de maatschappij, het individu… wil begrijpen.  

Overzicht deel IV: 

NEOLIBERALISME ALS EINDSPURT VAN DE VRIJEMARKTECONOMIE 

EFFECTEN OP DE MAATSCHAPPIJ 

EFFECTEN OP HET INDIVIDU 

ONBEHAGEN VANDAAG? 
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IV,1 NEOLIBERALISME ALS EINDSPURT VAN VRIJEMARKTECONOMIE  

- Geschiedenis 

- Mens- en wereldbeeld in het neoliberale vertoog 

- Meritocratie als basisprincipe 

- Praktijken aansluitend bij een neoliberale vertoog 

- Besluit: onbehagen in de eindfase van de vrijemarktsamenleving 

Neoliberalisme is het vertoog dat vandaag de dag actief is. 

GESCHIEDENIS 

Geschiedenis is erg belangrijk als je iets wil begrijpen.  

Sedert 1980 is het neoliberale vertoog dominant. De recente geschiedenis kunnen we lezen als een illustratie 

van de cyclus van van Bavel, waarbij een vrijemarktsamenleving op een halve eeuw tijd evolueert van positief 

naar negatief, met het neoliberalisme als eindfase. Toont aan hoe er een inherente dynamiek aan het werk is 

die zich onafwendbaar zal voordoen.  

Historisch beschouwd liggen de wortels van onze maatschappij veel verder in de tijd: vrijemarkt, 

individualisering, daling van ongelijkheid, desecularisering, … starten in de 16de- 17de eeuw. We moeten ons de 

vraag stellen of de effecten die we vandaag meemaken alleen maar het gevolg zijn van een recente evolutie. 

We weten dat er ook dingen gebeurt zijn vooraf 1980.  

‘Trente glorieuses’ (1945-1975) = glorieuze dertig dagen 

Jaren waar onbehagen gering was, jaren waar eudaimonia optimaal was. 

Komen er na de W.O.II-catastrofe (‘creatieve destructie’): Europa ligt op dat ogenblik in puin, je kan 

dat begrijpen als de creatieve destructie, dat idee vind je terug zowel bij linkse als bij rechtse 

ideologieën. Als je de wereld wil veranderen, zal je ze eerst moeten vernietigen want pas daarna kan 

je iets nieuw opbouwen.  

‘Glorieuses’ want wederopbouw, (‘Wirtschaftswunder’) en vooruitgang dankzij een combinatie tussen 

(voorwaarden zijn vervuld): 

- Gemeenschappelijk probleem (Europa in puin) & gemeenschappelijk doel (heropbouw, vrij 

duidelijk dat nationalisme een gevaarlijke identiteit was) & gemeenschappelijke vijand (het 

communisme). 

- Vrijemarkteconomie, met een verschuiving van landbouw naar industrie en dienstensector 

(jaarlijkse groei van vijf procent), materiële voortuitgang, in combinatie met sociale vooruitgang. 

Reële groei die van dien aard is dat iedere mens er baat bij heeft. 

- Sociale mobiliteit (steeds meer jongeren kunnen onderwijs volgen). Voor de tweede wereldoorlog 

waren hogere studies enkel weggelegd voor kinderen van de hogere burgerij, en bovendien bijna 

uitsluitend voor de jongens. Mensen naar onderwijs gestuurd zonder te kijken naar sociale klasse 

was een enorme vooruitgang.  
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- Solidariteitsmechanismen: ziekenbond (bv. mensen die ziek zijn krijgen een uitkering), vakbond, 

pensioen (mensen die stoppen met werken krijgen een uitkering) … Solidariteitsmechanismen 

werden daarvoor niet aangeboden. Wordt samengebracht in een verzorgingsmaatschappij. 

De maatschappelijk positieve effecten van een vrijemarktsamenleving in de eerste helft van de cyclus zijn 

duidelijk, en worden zichtbaar op groepsniveau: 

Rechten van ‘de’ mens = rechten van de vrouw (stemrecht vanaf 1948 voor vrouwen), de arbeider, het 

kind, als groep; met als resultaten: dalende ongelijkheid, meer democratie, sociale mobiliteit.  

Tot 1960 alle accent op het behoren tot bepaalde groep(en), ‘verzuiling’, op verplichte conformiteit, 

uniformiteit, solidariteit (verzorgingsmaatschappij), ingebed in een religieus-humanistisch vertoog.  

Merk op: dit accent valt te koppelen aan onze wezenlijke gerichtheid op identificatie & erbij willen 

horen. Nadeel: nauwelijks keuzevrijheid. Onze identiteit is een constructie, maar berust op een aantal 

essentiële gerichtheden (we willen deel zijn van een groep en zelfstandig beslissingen kunnen nemen). 

Verzorgingsmaatschappij richt zich vooral op delen, verzorging… deze verzorgingsstaat verwaarloost, 

verbiedt zelfs de autonomie.  

Na 1960 breukvlak via grassroot bewegingen: opeisen van autonomie voor het individu, collectieve 

invraagstelling van autoriteit (anti-psychiatrie, bevrijdingstheologie, seksuele revolutie, anti-autoritaire 

opvoeding, ....). In de jaren 60 staan heel wat bewegingen die gericht zijn op de autonomie binnen een aantal 

belangrijke domeinen (vaak gepaard met anti-…).  

 = orgelpunt van een proces dat van start ging met de Verlichting 

Merk op: valt te koppelen aan de andere wezenlijke gerichtheid, op separatie & autonoom willen zijn. 

Na 1960 ontstaat de eis naar autonomie, de eis om te ontsnappen aan de dwang, de druk van de 

groep. Uitdrukkelijk gericht op de individuele autonomie. Je ziet dit binnen verschillende bewegingen 

(politiek, seksualiteit). Die bewegingen zijn gericht op het willen wegnemen van de top down 

autoriteit die zorgt voor die groepsconformiteit. 

Einde van de grote verhalen (Lyotard), einde van de geschiedenis (Fukuyama)? Neen, eerder de opkomst van 

een ander vertoog dan het religieus-humanistisch, en dat zich presenteert als een correcte weergave van de 

realiteit: de mens als ‘homo economicus’. Tezelfdertijd op de achtergrond was er een ander vertoog aan het 

optreden en dat was dus het neoliberale vertoog. 

Vanaf 1980: neoliberalisme 

De derde weg wou een combinatie van neoliberalisme en verzorgingsstaat. Dit is niet gelukt en 

neoliberalisme is stilaan alles gaan overnemen. 

Het neoliberale vertoog (te onderscheiden van het klassieke liberalisme)1 wordt vanaf 1947 uitgedacht in de 

Mont Pelerin Society (Zwitserland) en doelbewust verspreid via denktanks en lobbygroepen, die sterk 

 

1 Klassiek liberalisme: de overheid mag zich niet moeien met de levensbeschouwelijke opvatting van de 

burgers; scheiding tussen Kerk en staat is een must. Neoliberalisme: de overheid mag zich niet moeien met het 

zakenleven; markt en staat versmelten, waarbij de markt de overheid overneemt.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme_(hedendaags) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme_(hedendaags)
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gesponsord werden en worden. Dit illustreert hoe een kleine groep door het breed verspreiden van een nieuw 

narratief, steeds meer macht verwerft en daardoor een steeds grotere invloed kan uitoefenen. De publicatie 

van een roman, Atlas Shrugged (Ayn Rand) draagt sterk bij tot de verspreiding van het vertoog bij het brede 

publiek.2  

Amerika kende een burgeroorlog voor de afschaffing van slavernij. Dat betekent dus een mentaliteitswijziging. 

De afschaffing heeft ontzettend veel te danken aan één roman: ‘De hut van oom Tom’. Hij vertelde het leven 

van een zwarte slaaf in Amerika. Deze roman had een groot effect omdat doorsnee-Amerikanen ineens 

geconfronteerd werden met de slavernij in Amerika. 

In Amerika is dit nog een van de meest verkochte romans (Atlas shrugged), hij schetst een ideale wereld met 

een creatieve destructie waarin ondernemers het voor het zeggen hebben en alles berust op hebzucht.”Greed 

is Good”. Vanaf 1980 wordt dat vertoog stilaan geïmplementeerd (in Europa lukt dat niet heel goed).  

Oliver Twist heeft een ontzettende impact gehad op het idee van kinderarbeid. Kinderarbeid was schering en 

inslag tot de oorlog. Kinderen van 9 jaar mochten 12u per dag werken 5 dagen per week. Hierdoor werd 

kinderarbeid min of meer afgeschaft. 

Aanvankelijk enkel succes in de Angelsaksische wereld (VS en UK); geleidelijk aan ook in Europa, waar het 

Rijnlands model (sociale democratie)3 vervangen wordt door ‘de derde weg’, dwz combinatie tussen 

verzorgingsstaat en neoliberalisme.4  

Resultaat: afbouw van overheidsvoorzieningen, verdwijning van solidariteitsmechanismen, verregaande 

individualisering.  

- V.S., president Reagan: ‘Government is not the solution to our problem. Government is the problem’. 

(Inaugural Address, 20 januari 1981).  

- U.K., premier Thatcher: "They are casting their problems at society. And, you know, there's no such thing 

as society. There are individual men and women and there are families. And no government can do 

anything except through people, and people must look after themselves first. It is our duty to look after 

ourselves and then, also, to look after our neighbours."  (interview in Women's Own, 1987). Enkel 

individuele mannen en vrouwen die voor zichzelf moeten zorgen, er is geen maatschappij. 

Neoliberale overheden zijn erop gericht zoveel mogelijk overheid af te schaffen (zichzelf afschaffen dus!) en 

‘The Great Transformation’ ten volle te realiseren. Het neoliberale vertoog ontkent het bestaan van 

maatschappelijke structuren, van sociale klassen en zal het zogenaamde middenveld5 systematisch proberen te 

elimineren.  

Onze identiteit is complex, maar komt altijd terug op verschillende groepen. Uit groepen halen wij onze 

identiteit. Veel mensen weten op den duur niet meer bij wie of bij wat ze behoren. Een onverwacht resultaat 

daarvan is het ontstaan van identiteitsverlies, omwille van de uitschakeling van identiteitsverlenende groepen 

(cfr infra).   

 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Shrugged 

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnlands_model 

4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_weg_(sociaaldemocratie) 

5 Voor ‘middenveld’, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgermaatschappij 
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In een ruimere historische blik hebben we te maken met de eindfase van een vrijemarktcyclus (zie cyclus van 

van Bavel), waarin een reeks negatieve effecten steeds scherper naar voren treden. Een deel van de effecten 

maken deel uit van de cyclus in het algemeen, een aantal andere zijn nieuw en zijn typisch voor de huidige 

cyclus.  

Bekend uit de cyclus van van Bavel (structurele kenmerken die zich telkens opnieuw voordoen): 

- Identiteit verandert (meer individualisme, egoïsme) – cfr infra 

- Verschuiving van productiemarkten naar kapitaalmarkten 

- Macht steeds meer geconcentreerd bij een steeds kleinere groep met een steeds groter vermogen; 

autonomieverlies bij de modale burger (ongelijkheid neemt toe en dat installeert onbehagen). 

- Vrijemarkt niet langer vrij, overheid ondergaat aansturing vanuit lobbygroepen 

- Sterke stijging van sociale ongelijkheid met negatieve effecten op psychosociale en lichamelijke 

gezondheid -  cfr infra 

Nieuw bij de huidige cyclus: 

- Vrijemarkteconomie is mondiaal, terwijl de vorige illustraties vaak regionaal waren.  

- Digitalisering is nieuw, en zorgt voor een exponentiële versnelling 

- Klimaatchaos, ook mondiaal, met daarbinnen de coronapandemie 

- Bewustwording van de inherente eindigheid van deze vorm van economie, omwille van de 

onmogelijk vol te houden groei en de desastreuze effecten daarvan op de natuur (met inbegrip van 

onszelf, als onderdeel van de natuur). Hier kan men niet meer om heen.  

De huidige vrijemarkteconomie staat bekend als hyperkapitalistisch en neoliberaal. De laatste benaming 

verwoordt het best hoe de uitwisseling van goederen, diensten en mensen tegenwoordig geregeld worden. 

MENS- EN WERELDBEELD IN HET NEOLIBERALE VERTOOG  

De wereld wordt ook geconstrueerd, vandaar de vraag naar welke maatschappij je wil en hoe de ideale 

maatschappij eruitziet.  

De maatschappij wordt gereduceerd tot ‘de markt’, die zichzelf reguleert op grond van de ‘onzichtbare hand’ 

(cfr supra, Adam Smith). Er mag hoogstens een flinterdun laagje overheid staan tussen burger en markt. 

Dominantie van het vertoog: een oorspronkelijk economisch vertoog heeft alle andere velden ingenomen (zie 

Polanyi, The Great Transformation). Niet-economische sectoren worden benoemd als de non-profit sector (de 

benaming spreekt boekdelen), zoals zorg, onderwijs, politiek, kunst en wetenschap, en moeten toch ‘profit’ 

opleveren. Alle ‘producten’ worden aan dezelfde economische logica onderworpen (bv. een theatervoorstelling 

is goed als er veel volk komt naar kijken; gevolg: vooral ‘populaire’ kunst; een artikel in de krant is goed als het 

veel digitale clicks oplevert; gevolg: vooral sensatie, seks en geweld).  

Karl Polayni toonde aan hoe er een ontzettend belangrijke omkering plaats kreeg. Economie staat ten dienste 

van een betere maatschappij. Beschrijft hoe de maatschappij zich omgedraaid heeft, nl. dat de maatschappij nu 

ten dienste staat van de economie. Homo Economicus mensbeeld staat voorop in deze nieuwe maatschappij. 

De mens wordt gereduceerd tot een individu, met als twee wezenlijke kenmerken diens maakbaarheid en 

diens competitief karakter. De wereld wordt beschouwd als een verzameling van individuen die onderling in 
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een voortdurende strijd verwikkeld zijn om te winnen. Zero sum game, namelijk verliezer verliest alles, 

winnaar wint alles. Dit wordt de neoliberale lezing van de meritocratie.  

In een dergelijke visie is het individu verantwoordelijk om het te maken; mislukking moet men aan zichzelf 

(ver)wijten, hulp van anderen hoeft men niet te verwachten. Solidariteit wordt beschouwd als berekend 

egoïsme. 

De wereld als één grote competitie houdt een opdeling in, in winnaars en verliezers, zogenaamd louter op 

grond van eigen inspanningen. Een maatschappij die zich op basis daarvan organiseert, zal de winnaars alle 

voordelen toekennen, en zal de verliezers bij voorkeur elimineren. Dit is de neoliberale lezing van de 

meritocratie: wie zich het meest inspant en het hardst werkt, krijgt de grootste beloning.  

Een als dusdanig georganiseerde maatschappij bevordert kenmerken bij het individu die in een vroeger 

vertoog als immoreel werden beschouwd: egoïsme, hebzucht, opportunisme, bedrog, woordbreuk, … maar in 

dit vertoog is dat niet erg, want in het neoliberalisme heerst de overtuiging dat dergelijke individuele 

kenmerken op groepsniveau voor een betere maatschappij zullen zorgen. De besten die winnen, zullen in hun 

onderlinge concurrentie de beste producten leveren, in de beste prijs-kwaliteit verhouding. Cfr supra, 

Mandeville, ‘Private vices, public virtues’ .  

Neoliberaal (zo dominant dat we het zelfs niet beseften) mens- en wereldbeeld, kort samengevat: 

“Mensen zijn competitieve wezens die vooral uit zijn op hun eigen profijt. Op maatschappelijk vlak is 

dat in het voordeel van ons allemaal, want iedereen zal in die competitie zijn uiterste best doen om aan 

de top te geraken. Daardoor krijgen we betere en goedkopere producten in combinatie met een 

efficiëntere dienstverlening binnen een ééngemaakte, vrije markt zonder inmenging door de overheid. 

Dit is ethisch correct, want het slagen of mislukken van een individu in die competitie hangt volledig af 

van diens eigen inspanningen. Iedereen is bijgevolg zelf verantwoordelijk voor het eigen succes of 

falen. Vandaar het belang van onderwijs, want onze wereld is een razendsnel evoluerende 

kenniseconomie die om hoogopgeleide mensen met flexibele competenties vraagt. Eén diploma hoger 

onderwijs is goed, twee is beter en levenslang leren een must. Iedereen moet blijven groeien. Immers, 

de competitie is bikkelhard. Vandaar ook de dwingende noodzaak aan functioneringsgesprekken en 

constante evaluaties, dit alles geleid door de onzichtbare hand vanuit een centraal management.”6 

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

(TINA, There is no alternative), terwijl de huidige maatschappelijke werkelijkheid net het product is van dat 

vertoog. Niet als een symbolisch kader waarmee de werkelijkheid gepresenteerd wordt. “Het is nu eenmaal zo, 

we kunnen niet terug”, fout want die werkelijkheid is het product van een vertoog, altijd. Er is geen juist 

vertoog, elk vertoog zal inherent een aantal fouten hebben. 

MERITOCRATIE ALS BASISPRINCIPE   

 ‘Loon naar werken’ – beloning in functie van geleverde inspanning: wie als individu het meest bijgedragen 

heeft, krijgt ook het meest – als principe ingebakken in de biologische make-up van sociale zoogdieren (bv. een 

hyena brengt een prooidier binnen, dan is diegene die bij de jacht ervoor zorgde dat het vlees binnengeraakte 

krijgt die het grootste stuk). Idee van delen staat voorop. 

= meritocratie 7 

 

6 Uit: Verhaeghe, P, Identiteit, Amsterdam: De Bezige Bij, blz. 116. 

7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Meritocratie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meritocratie


 
127 

Op zich een goed idee. Sluit aan bij bepaalde wezenskenmerken zoals ‘inequity aversion’, rechtvaardigheid, 

gerichtheid op autonomie; bevordert intrinsieke motivatie.  

Een billijke meritocratie wordt pas mogelijk wanneer aan de volgende basisvoorwaarde voldaan wordt: dat elk 

individu op een gelijke manier kan starten. Eventuele ongelijkheden bij de start moeten weggewerkt worden, 

denk aan: 

- Sociale klasse (‘ons kent ons’) (bv. in een deftige klasse leer je beleefdheidsregels en dergelijke, die 

kunnen anders zijn in een lagere klasse), sociaal kapitaal (Als je komt in een andere sociale klasse met 

andere gewoontes, dan lig je eruit, want gedraagt je niet zoals het hoort. Als je tot bepaalde sociale 

klasse behoort dan heb je aantal sociale netwerken. Als je doorgroeit naar een sociale klasse op hoger 

niveau dan heb je minder goede toegang tot die sociale netwerken van die nieuwe sociale klasse.). 

- Gender en etniciteit  

o Gender: Vrouwen werden vroeger aan de kant geschoven omdat het vrouwen waren, nu 

moet je voorrang geven aan de besten, maar er wordt dan vaak gekeken naar eerdere 

ervaringen. Rond hun dertigste hebben de vrouwen kinderen en dus minder ervaring dan 

mannen die veel minder in het huishouden doen.  

o Etniciteit: Soms moeilijk om met bepaalde (vreemde) achternaam ergens een job te krijgen, 

of ergens iets te kunnen huren 

- Financiële achtergrond, patrimonium (vermogen, immobiliën, …), bv: om ondernemer te worden 

moet je startkapitaal hebben, maar als je jong bent heb je nog geen geld, waarschijnlijk zal je dit dan 

halen bij uw ouders wat niet bij iedereen gelijk is 

Dit wegwerken is minder makkelijk dan het lijkt: 

- Onderwijsmeritocratie: belang van ‘sociaal kapitaal’, cfr supra 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/didier-eribon/  

Onderwijs werd toegankelijk en betaalbaar, er werd een actieve rekrutering gedaan (nl. wat de 

mogelijkheden wat het kind zijn). 

Er was een actieve rekrutering: kinderen in het lager onderwijs worden getest door psychologen. Ze 

gingen hen testen op wat hun intellectuele vaardigheden waren. Op basis van dit wordt er gezegd: die 

heeft mogelijkheden om onderwijs te doen, die heeft intellectuele mogelijkheden. Dit is een 

onderwijsmeritocratie. Zorg ervoor dat personen toegang hebben tot onderwijs, dan zullen ze zelf op 

basis van de inspanningen die ze leveren kunnen doorgroeien.  

- Economische meritocratie: belang van startkapitaal. Ondernemer die het maakt, voor de overheid 

moeilijk om te zien dat beginners voorzien worden van een startkapitaal. Maar wel andere 

maatregelen georganiseerd. Namelijk met belastingen zaken organiseren (bv. erfenis die je krijgt). 

Wegwerken van ongelijkheden is een taak voor de overheid:  

Betaalbaar onderwijs, studiebeurzen, didactische ondersteuning van pedagogisch zwakkere groepen …  

Ouders die kind hadden dat mogelijkheid had om verder te studeren maar geen financiële 

mogelijkheden had, die kregen een studiebeurs. Je kreeg dit zomaar, maar moest wel slagen, anders 

was je je beurs kwijt. 

 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/didier-eribon/
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Opstartkredieten voor jonge ondernemers, erfbelasting, belasting op patrimonium en vermogen, … 

→ Economische meritocratie: groot probleem is het startkapitaal. Ze moeten voorzien worden van 

een startkapitaal. Bv de erfenis belasting: dit zorgt ervoor dat mensen wat meer gelijker aan de start 

beginnen. Je moet deel van de erfenis afgeven.  

Meritocratie wordt bovendien ook bemoeilijkt door contextuele factoren waar het individu geen controle over 

heeft: 

- Ziekte/gezondheid; zie effecten corona. Wat met ziekte ten gevolge van ongezond gedrag? Dat is vaak 

het gevolg van abominabele sociale omstandigheden (en dus niet alleen maar een ‘keuze’ van het 

individu). Bv. iemand met eigen bedrijf en vrouw die werkt, maar vrouw kreeg borstkanker waardoor 

man ook niet meer zelfstandig kon blijven werken want moest thuis meer zorg op zich nemen, tien 

jaar later is het gezin nog steeds wat achtergebleven.  

- Afbouw werkzekerheid; werkloosheid, onafhankelijk van het individu en diens inspanningen 

(schijnzelfstandigen; verplaatsing naar lageloonlanden; digitalisering en robotisering);  

Als een bedrijf herstructurering doet worden veel mensen ontslagen. Bedrijf dat wordt verplaatst naar 

lageloonlanden: veel personen zijn hierdoor hun werk kwijt. 

Wanneer geen rekening gehouden wordt met de basisvoorwaarden en de context, wordt meritocratie 

uitsluitend op het conto van het individu geschreven, en wordt succes of mislukking beschouwd als het 

resultaat van individuele inspanningen (of het gebrek eraan).  Het zijn niet meer de mensen die het hards 

werken het hards beloond worden (vaak komen deze mensen in een burn-out terecht). 

Neoliberalisme verglijdt op die manier naar sociaaldarwinisme (cfr supra), wat blijkt uit de evolutie van een 

onderwijs- naar een economische meritocratie.  

Europese meritocratie = onderwijsmeritocratie: sociale mobiliteit dankzij onderwijs, op grond van 

beslissingen van de overheid gedurende de tweede helft van de vorige eeuw 

De onderwijsmeritocratie werkt niet meer. Ons onderwijs slaagt er niet meer in ervoor te zorgen dat 

de kinderen uit lagere sociale klassen kunnen doorgroeien. 

Amerikaanse meritocratie = economische meritocratie: sociale mobiliteit dankzij hard werken 

(‘American dream’: krantenverkopertje wordt mediamagnaat; nerd in garage wordt miljardair) 

Ondertussen heeft de economische meritocratie de onderwijsmeritocratie overgenomen (studeren wordt in 

veel landen opnieuw een privilege), zelfs in die mate dat een intellectuele verdienste die geen economische 

meerwaarde biedt, nauwelijks nog waarde heeft: “If you are so smart, why aren’t you rich?”8  

Het paradoxale resultaat is dat de huidige meritocratie helemaal geen meritocratie meer is, maar wel 

pretendeert het nog te zijn (cfr infra). 

 

 

 

 

8 https://www.deslegte.be/if-you-re-so-smart-why-are-nt-you-rich-339198/ 
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PRAKTIJKEN AANSLUITEND BIJ EEN NEOLIBERALE VERTOOG  

De belangrijkste praktijk betreft de arbeidsorganisatie, wat logisch is, gezien de economische herkomst van het 

neoliberale vertoog. Door dit vertoog werd identiteit gereduceerd tot professionele identiteit, met een 

arbeidsorganisatie die het leven ongeveer volledig bepaalt. De neoliberale arbeidsorganisatie blijft niet langer 

beperkt tot de industrie maar neemt ook de dienstverleningssector over. Net zoals de maatschappij ten dienste 

staat van de economie, leven wij om te werken, en we vinden dat zelfs normaal. Dit denkkader leren we aan 

via opvoeding en onderwijs, en ligt ingebakken in ons taalgebruik.   

Vroeger was werken iets als een noodzakelijk kwaad. Vandaag is werken simpelweg alles. Het maken van winst 

is verschoven naar winstmaximalisatie op korte termijn. Productie verhogen en onkosten verlagen voor een 

groot winstmarge. 

Arbeidsorganisatie:  

Doel: winstmaximalisatie op korte termijn → Bv. vaccins worden oorspronkelijk geleverd met winstmarge van 

20 procent, nu al 40 procent. Men wil winstmaximalisatie. 

Middel: hoge productie, lage loonkosten →  Grondstoffen zo laag mogelijk inkopen (de onkosten verlagen). 

Methoden:  

- Technologisch (automatisering, digitalisering), want je wil lonen van anderen zo laag mogelijk houden. 

Het vervangen van mensen door machines. Mensen zeggen dat de digitalisering 40 procent van de 

huidige banen zal kosten. 

- Geografisch: verplaatsing van productie naar lageloonlanden of import van goedkope arbeiders in 

eigen land; belastingontduiking via belastingparadijzen 

Importeren van goedkope arbeiders van het buitenland, de gastarbeiders. Die komen hier werken 

voor veel lagere lonen. Ondertussen voltrekt die geografische beweging zich in de omgekeerde 

beweging: de productie wordt verplaatst naar de lageloonlanden 

Belastingontduiking: Bedrijven betalen belastingen in een ander land dan diegene waar ze de 

productie uitvoeren. Die belastingen zijn daar lager. 

- Productiviteitsverhoging op grond van een ‘meritocratisch’ HRM-beleid. Als je ervoor kan zorgen dat 

10 mensen meer produceren vandaag dan 10 jaar geleden, dan heb je een hogere winst want zelfde 

mensen en meer productie.  

- Privatisering van dienstensector 

‘Meritocratisch’ HRM-beleid: 

= RANK and YANK (beoordelen en buitengooien), voor het eerst toegepast door de Amerikaanse multinational 

Enron 9. Functies van mensen zijn gelijk, mensen werden in jobs geplaatst waarin ze hetzelfde moesten doen. 

Dat is handig want dan kan je mensen met elkaar vergelijken.  

 

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Enron:_The_Smartest_Guys_in_the_Room 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enron:_The_Smartest_Guys_in_the_Room
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- Rank: beoordeling van werknemers op schaal van 1 tot 5: Sommige mensen presteren meer dan het 

gemiddelde, andere minder en dan maak je een rangschikking. 

- Yank: jaarlijks krijgt twintig procent zijn ontslag (de laagst beoordeelden), waarbij hun negatieve 

beoordeling (mét foto) op de website gezet wordt. In vergelijking met de 80% anderen zitten ze 

onderaan de ladder, wil niet zeggend dat ze slecht werken.  

Basisredenering: competitie, hebzucht en angst (als ik niet behoor tot die 80% dan ben ik mijn werk kwijt) 

zullen mensen tot hogere productiviteit brengen. 

Gevolgen bij Enron ter hoogte van het individu (cfr infra, effecten op het individu) 

- Collega’s werden concurrenten (‘concullega’s’), wantrouwen, tegenwerken…  

- Iedereen fraudeerde, van laag tot hoog (om de eigen productie beter verkoopbaar te krijgen) 

- Niemand vertrouwde de ander nog, werksfeer volledig verziekt 

- Uiteindelijk bankroet  

Maar: dit systeem wordt nog steeds door multinationals toegepast, zij het in verschillende varianten (20 – 70 – 

10 percent rule; “up or out”) (ook bij bv. doctoraatstudenten). 

Meest verregaande gevolg: het ontstaan van een veralgemeend wantrouwen, tussen werknemers onderling, 

en tussen medewerkers en leidinggevenden: zullen ze wel voldoende hard werken, zullen ze niet profiteren? 

Vandaar de noodzaak aan voortdurende controles, evaluaties, tijdrovende registratiesystemen, e.d.m., met 

verlies aan autonomie en dus verlies van intrinsieke motivatie. 

Zeker van belang voor toekomstige bedrijfspsychologen10 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Vitality_curve 

→ Een vitaliteitscurve is een prestatiemanagementpraktijk die vraagt om individuen te rangschikken of te 

beoordelen ten opzichte van hun collega's. Het wordt ook stack ranking, forced ranking, en rank and yank 

genoemd. Het is al lang een controversiële praktijk vanwege de negatieve effecten op het moreel van 

werknemers en het potentieel voor vooroordelen en discriminatie. Veel bedrijven hebben het systeem de 

afgelopen jaren verlaten. Het is aan de bedrijfspsycholoog om dergelijke praktijken te vermijden. 

Privatisering van de dienstensector (onderwijs, zorg, openbaar vervoer…):  

‘Non-profit’ (zachte sector) moet zoveel mogelijk ook ‘profit’ worden, vandaar privatisering van zorg, 

onderwijs, openbaar vervoer, … (‘New Public Management’): 

- Diensten worden beschouwd als producten (cfr supra), (bv. output in onderwijs vergelijken is 

moeilijk). 

 

10 Ter illustratie: Glengarry Glen Ross (1992) 

https://www.youtube.com/watch?v=v9XW6P0tiVc 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitality_curve
https://www.youtube.com/watch?v=v9XW6P0tiVc
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- Dienstverleners moeten onderling concurreren om ‘de beste’ te zijn, op grond van onderlinge 

vergelijkingen van hun ‘output’.  

Maar: in de non-profit sector is het veel moeilijker om te bepalen 1) wat een ‘hogere productie’ inhoudt; 2) hoe 

kwaliteit gedefinieerd wordt en 3) wie dat aanlevert (wie levert het meest van die kwaliteit aan?).  

Het antwoord bevat een merkwaardige omkering: het is de wijze van vaststellen die bepaalt wat kwaliteit & 

hogere productie is en wie die het meest aanlevert.  

- Wijze van vaststellen = kwantitatieve metingen (‘meten is weten’) (scoren op deze criteria zullen 

sturend zijn, want je moet zoveel mogelijk beantwoorden aan vooropgestelde criteria, je wil dus 

vooral dat doen en geen andere dingen meer → prestatiemetingen die de aard van het geleverde 

werk gaan bepalen). 

- Kwantitatieve criteria bepalen wat kwaliteit is; wat niet geteld kan worden, telt letterlijk en figuurlijk 

niet mee.  

Dit heeft ingrijpende effecten op het geleverde werk: in functie van de onderlinge competitie en de 

beoordelingen gaan werknemers zich toespitsen op wat er letterlijk meetelt, en de rest verwaarlozen. 

De kwaliteit van zorg wordt bepaald door de tijd die eraan besteed wordt. Hoe korter de tijd, hoe 

kwaliteitsvoller de zorg. Dit criterium is puur economisch.  

Net zoals dit ingrijpende effecten heeft op de verhoudingen op de werkvloer. Neoliberale arbeidsorganisatie in 

de non-profitsector veroorzaakt competitie tussen teams en werknemers, met prestatiemetingen op basis van 

formeel gedefinieerde doelstellingen, met verplichting tot registratie, een toename van regelgevingen, en het 

ontstaan van een bovenlaag van controlerende managers.  

Bovendien gaat er steeds minder aandacht naar wie de dienstverlening moet ontvangen: kinderen, zieken, 

bejaarden, reizigers, … De ervaring wijst uit dat de kwaliteit van de eigenlijke dienstverlening daalt én duurder 

wordt. 

Opvoeding en onderwijs:  

Doel: kinderen kneden tot ‘ondernemers’, tot economische ‘winners’, en dit in een voortdurende competitieve 

strijd met anderen.  

Gevolgen: 

- Oudercontacten worden ‘evaluatie’- en ‘functioneringsgesprekken’ vanaf de kleuterleeftijd 

= testing op vaardigheden & talenten én op ‘stoornissen’ 

Voor jonge ouders zeer onrustwekkend: ‘Ons kind zal het niet maken!’  

Bv. je ziet dit al in de kleuterklas want er zijn nu ook al oudercontacten voor deze jonge 

kinderen. De juf zei bv. dat het kind nog niet op de knipvaardigheden zit ten opzichte van de 

normgroep, door zoiets mee te geven kunnen ouders al ongerust worden. 

- Spiegel die aan ouders & kind voorgehouden wordt: excelleren; normaal begaafd = middelmatig 

begaafd, voldoet niet langer  

- Keuze van studierichtingen en niveau in functie van toekomstige tewerkstelling en verloning  

- Gevolg: onderwijs als ‘watervalsysteem’, alle ouders op zoek naar de ‘beste’ school, enzovoort 
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- Resultaat: organisatie van het onderwijs volledig in functie van de economie (opnieuw: zie The Great 

Transformation). Bedoeling om onderwijs aan te passen in functie van de economie. 

Dit is volop doorgevoerd in de Angelsaksische landen. Ter illustratie, uit een officieel rapport inzake hoger 

onderwijs gepresenteerd aan het Britse parlement in 2003:  

“We see a higher education sector which meets the needs of the economy in terms of trained people, 

research and technology transfer”.  

→ Opleiding op universitair niveau die niet bijdragen aan de economie (bv. Kunstwetenschappen) 

niet meer gesubsidieerd worden, ze moeten de volle pot betalen, de volledige kostprijs van de 

opleiding (30.000-40.000 euro). De andere opleidingen worden ook een flink stuk duurder. Als 

universiteiten zich als beter beschouwen resulteert dat in een hoger inschrijvingsgeld, universiteiten 

gaan met elkaar in concurrentie.   

Dit wordt nog duidelijker in het Browne rapport (2010)11  

“Higher education matters because it drives innovation and economic transformation. Higher 

education helps to produce economic growth, which in turn contributes to national prosperity” 

(geciteerd in Collini, 2012, p.187).  

S.Collini vertaalt dit als volgt:  

“The main aim of universities is to turn out people and ideas capable of making money”.12 

Cfr Nederlandse kabinet Balkenende: ‘Kennis, kunde, kassa!’ 

→ Nederland is het verst doorgegaan in dat neoliberaal model. Kennis, kunde en kassa was de bedoeling. 

Opleidingen die niet direct economisch zijn ingezet worden niet gesubsidieerd en dus heel duur, andere 

opleidingen focussen zich bijna alleen op het beroepsleven en de winstmaximalisatie. Wat resulteert in een 

lager niveau in onderwijs vandaag de dag.  

Gevolg: opleidingen die niet onmiddellijk economisch inzetbaar zijn, worden niet langer gesubsidieerd, 

waardoor ze onbetaalbaar worden. 

Paradoxaal effect: het algemeen niveau van jongeren is lager dan vroeger, zowel inzake vaardigheden als op 

vlak van kennis, ondanks de voortdurende druk van toetsen en tests (bv. Frans en Duits kunnen we niet meer, 

enkel nog wat Engels). 

Verklaring: ‘Bildungs’ideaal is verdwenen,13 opleidingen moeten een economisch doel dienen (idem voor 

wetenschappelijk onderzoek), dwz onmiddellijk toepasbaar. Zijn meer in staat om in verschillende 

arbeidsomstanidgheden degelijk werk te verlenen als ze genoten hebben van een brede Bildung. 

Psychologie wordt geduwd in de soft sector, dit zie je ook aan de lonen want bij klinische psychologie zal je veel 

minder verdienen dan in de bedrijfspsychologie.  

 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Browne_Review 

12 Collini, S. (2012). What are universities for? London, Pinguin books, p.154. 

13 In het vorige vertoog had onderwijs een veel ruimer doel dan louter professioneel-economisch, wat bekend 

staat als het ‘Bildungs’ideaal. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Humboldtian_model_of_higher_education 
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Zie Martha Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities.14 

Taal, als verwerkelijking van het vertoog: 

Neoliberaal taalgebruik is ondertussen doorgedrongen tot alle sectoren: 

Cliënten in plaats van burgers, studenten, patiënten; targets voor een ziekenhuis; output van 

wetenschappelijk werk; investeren in relaties; de huwelijksmarkt; businessplan bij een 

onderzoeksvoorstel; ‘Succes!’ als afscheidsterm; looser als scheldwoord, enzovoort. 

Specifiek voor onderwijs: universiteit = ‘kennisbedrijf’ binnen een ‘kenniseconomie’, ‘kennis is 

menselijk kapitaal’, ‘competenties vormen een kapitaal dat jongeren moeten leren beheren en 

ontwikkelen’; ‘leren is een langetermijninvestering’. 

Algemeen: het idee van groei als hoogste goed. 

Ter illustratie, 15 november 2017, nieuwsflash op radio 2:  

“Australië staat op het punt het homohuwelijk goed te keuren. Geschat wordt dat dit de 

Australische economie op korte termijn een boost zal geven van 335 miljoen euro”. 

= een ethische vooruitgang van formaat gereduceerd tot … economische groei. Mensen willen 

zelfde geslacht kunnen trouwen, maar met als resultaat een boost van winst.  

Het neoliberale vertoog is dominant vanaf eind vorige eeuw, met als resultaat dat er een neoliberale identiteit 

geconstrueerd geworden is op grond van de praktijken die een dergelijke identiteit voorhouden, dat de 

verhoudingen tussen mensen in toenemende mate gekenmerkt worden door ongelijkheid en met een 

bijbehorende verandering op het vlak van macht en controle. Deze thema’s worden in de volgende colleges 

verder uitgewerkt. 

BESLUIT: ONBEHAGEN IN DE EINDFASE VAN DE VRIJEMARKTSAMENLEVING  

Aanvankelijke voordelen van de vrijemarktsamenleving zijn grotendeels verdwenen, in de plaats daarvan 

ontstaan er negatieve effecten, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Sommige zijn structureel (zie 

van Bavel), andere zijn nieuw:   

- De schaal waarop dit gebeurt (mondialisering), er is geen ‘elders’ meer 

- De digitalisering, en de daarbij aansluitende versnelling 

- De klimaatverandering  

Er is een structurele verplichting tot groei, ruimer, tot ‘maximalisatie’ en versnelling 

Cfr inflatie van superlatieven: super, megasuper, vet, megavet, awesome, totally awesome, …  

 

14 

http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%2

0Nussbaum-

Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)

%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf 

 

http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
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Vorige eeuw betrof maximalisatie & versnelling goederen en communicatie. Postmillennium: betreft alles & 

onszelf, dwz onze manier van produceren, consumeren, werken, ontspannen, denken. 

Cfr eigentijdse uitdrukkingen: quality time, quick fix, fast food, speed dating, powernaps, … (‘Hoe gaat het met 

jou?’ ‘Druk, druk, druk!’).! De manier waarop wij ons leven inrichten moet steeds sneller en meer, er is dus een 

fameuze verandering gaande (bv. speed dating, fast food, power naps…) 

Maximalisatie en versnelling illustreren een centraal kenmerk van de vrijemarkt: de mateloosheid – ‘The sky is 

the limit’ – onbegrensde toename van productie en van consumptie, en dus ook van afval, positief geframed 

als ‘groei’.  

Gevolgen ter hoogte van het individu: onbehagen omwille van het teveel 

- Consumptie: obesitas (2010: drie miljoen obesitasdoden15 versus één miljoen tgv honger) 

- Werk: burn-out, stressgerelateerde aandoeningen. We werken zo hard dat we op een bepaald 

ogenblik opgebrand zijn.  

- Genot: mateloosheid leidt tot ‘depressive hedonia’. Nog nooit zoveel mogelijkheden gehad tot genot, 

maar genot is belange niet meer zo genotsvol. 

Gevolgen ter hoogte van de maatschappij: structureel bepaalde toename van ongelijkheid, waardoor cruciale 

psychosociale gezondheidsindicatoren de verkeerde richting uitgaan. Toenemende ongelijkheid is 

maatschappelijk gezien het slechtste wat je kan overkomen.  

Corona als wake-up call en/of als katalysator 

- Legt de systeemfouten bloot: ontbreken van buffers (geen spaarpot, wel schulden), afbouw van 

zorgsysteem, winst primeert op hulp, ongelijkheid op groepsniveau, … Deze hebben te maken met de 

ongelijkheid want veel groepen worden harder geraakt dan andere groepen. 

- Wetenschappers verwerven én verliezen autoriteit 

- Spontane verbondenheid & solidariteit én polarisatie, complottheorieën 

- … 

De kans is reëel dat we naar een systeemverandering gaan, waarbij een goede leidraad een centraal 

Aristotelisch idee zou kunnen zijn: het zoeken naar het juiste midden. Niet het gemiddelde of 

middelmatigheid, maar het juiste midden! Ter overdenking:  

“Dit zien we ook bij lichaamskracht en gezondheid. Zowel te veel als te weinig oefeningen 

ruïneren de lichaamskracht; te veel of te weinig drank en voedsel ruïneren evenzo de 

gezondheid. Wanneer ze daarentegen in de juiste maat worden geconsumeerd, brengen ze 

gezondheid teweeg, verbeteren ze haar en laten ze haar voortduren.  

 

15 Een scène uit ‘The Meaning of Life’ (Monty Python) illustreert dit op een manier die letterlijk niet om aan te 

zien is (niet te bekijken kort voor of na een maaltijd!): https://www.youtube.com/watch?v=gdJcWvxEULQ 

Een oudere film, La grande bouffe (1973, Marco Ferreri) brengt op een Italiaanse en dus meer verfijnde manier 

in beeld hoe een aantal mannen zich terugtrekken en vervolgens zichzelf dood eten en neuken. 

https://www.youtube.com/watch?v=jj2HANM3cIc 

https://www.youtube.com/watch?v=gdJcWvxEULQ
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Dit geldt ook bij gematigheid, moed en de anderen deugden. Wie namelijk alles ontvlucht, 

voor alles bang is en tegen niets standhoudt, wordt laf. Degene die voor absoluut niets bang 

is maar op alles afstapt, wordt roekeloos. Hetzelfde doet zich voor als iemand zich elk genot 

laat welgevallen en zich van geen enkel genot onthoudt; zo iemand wordt immers losbandig. 

Wie echter alle genietingen vermijdt, zoals lompe mensen, wordt heel ongevoelig. Een teveel 

en een te weinig doen dus gematigheid en moed teniet, terwijl het midden hen in stand 

houdt.” 

Uit: Ethica Nicomachea, II,6. 

IV,2 EFFECTEN OP DE MAATSCHAPPIJ  

- Algemeen maatschappelijk 

- Uitwisselingen van goederen en diensten 

- Inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen 

- Regeling op basis van macht en/of autoriteit 

- Wijze van omgaan met het transcendente 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK  

Belangrijkste maatschappelijk gevolg van neoliberale eindfase: scherpe toename van ongelijkheid. 

Ongelijkheid moet je meetbaar maken. Daarom ga je vaak kijken naar de inkomensongelijkheid. Omdat te 

kunnen nemen als criteria moet je dan wel vrij goed zicht hebben op het inkomen van mensen.  

Wetenschappelijke consensus: een toenemende economische ongelijkheid veroorzaakt een verslechtering van 

psychosociale kenmerken.  

Hét standaardonderzoek: Wilkinson, Richard & Pickett, Kate (2010). The Spirit Level: Why equality is better 

for everyone. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_Level_(book) 

Zij kwamen op het idee om inkomensongelijkheid te gaan bestuderen en te koppelen aan een aantal andere 

maatschappelijke factoren. Deze mensen hebben baanbrekend onderzoek verricht. 

We zijn vertrokken bij eudaimonia, nl. zoveel mogelijk mensen een goed leven laten leiden, maar je moet wel 

weten wat een goed leven is. Vaak onderzoek naar geluk via vragenlijsten, maar dan hebben we het problem 

van sociale wenselijkheid. Beter is door een aantal variabelen die meetbaar zijn in kaart te brengen (bv. Aantal 

zelfmoorden in een maatschappij, aantal tienerzwangerschappen, aantal gevallen van huishoudelijk geweld, 

aantal kinderen dat uitvalt uit regulier onderwijs… → psychosociale gezondheidsindicatoren: tonen aan hoe 

een maatschappij op een van die kenmerken scoort (kan goed of slecht zijn.)) Als deze factoren de verkeerde 

richting uitgaan, dan wil je liever niet in die maatschappij terecht komen, wat geen goede basis is voor de 

eudaimonia. Deze factoren worden onderzocht binnen de epidemiologie,  

Kijken of er correlatie kan zijn tussen de (toename van) inkomensongelijkheid en die variabelen. Het grote 

voordeel van die variabelen is dat ze je echt kan tellen en gebruiken om het geluk te meten (vrij betrouwbaar). 

Daarna kijken wat het meest correleert met wat. Men kan de evolutie volgen en kijken hoe de factoren 

onderling samen hangen door een variabele te nemen als afhankelijke en een als onafhankelijke variabele.  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_Level_(book)
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Er is een variabele die erbovenuitsteekt, namelijk de inkomensongelijkheid, als die toeneemt dan zie je alle 

andere variabelen de verkeerde richting uitgaan. Het cijfermateriaal dat zij gebruikt hebben, hebben ze niet 

zelf verzameld, maar bij officiële instanties gehaald. Hun volledige methodologie hebben ze op het net gezet 

(nog niemand die dit weerlegd heeft).  

(De meer bekende Thomas Picketty, met zijn Capital in the twenty-first century, geeft een meer ideologische 

lezing van deze en soortgelijke onderzoeksresulaten).  

Correlationele studies inzake stijgende inkomensongelijkheid en 11 psychosociale gezondheidsindicatoren 

physical health, mental health, drug abuse, education, imprisonment, obesity, social mobility, trust 

and community life, violence, teenage pregnancies, child well-being 

Tonen aan dat deze factoren correleren met de toename van inkomensongelijkheid, en dit in alle sociale 

klassen.  

Aanvankelijk (heel) veel kritiek, ondertussen is de basisstelling algemeen aanvaard, behalve door rechtse 

denktanks.16 

Zie bijvoorbeeld het OESO rapport, waaruit blijkt dat in 2015 de ongelijkheid hoger was dan ooit te voren:  

OECD (2015), In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-en 

OESO is bij uitstek een economisch rapport, het wijst uitdrukkelijk op toename van 

inkomensongelijkheid en waarschuwt voor het maatschappelijk gevaar dat die ongelijkheid met zich 

meebrengt. Daarbovenop kunnen we hierdoor een vergelijking gaan maken tussen landen. Er zijn 

landen waar de inkomensongelijkheid vrij snel is toegenomen of vrij stabiel gebleven is. In 

Scandinavische landen zijn ze vrij stabiel gebleven. Het land met het grootste inkomensverschil is 

Amerika (6 per 100.000 moorden per jaar), in België is dat (1 per 100.000). Het land in de EU waar het 

meest aantal moorden plaatsvinden is Groot-Brittanië. In Scandinavische landen waar ongelijkheid het 

minst is, zijn ook het minste moorden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Accent in onderzoek op inkomensongelijkheid. Wetenschappelijke consensus over:  

- Wereldwijd: voorbije eeuw is er een daling van ongelijkheid, in combinatie met een groeiend besef 

van de noodzaak daarvan;  

- Voorbije decennia opnieuw een stijging (gaat grosso modo van start in 1980). Kinderarmoede neemt 

bij ons van jaar tot jaar toe. Wij behoren tot de 5 rijkste landen ter wereld, toch helpen we 

kinderarmoede niet uit de wereld.  

- OESO landen: hoe meer neoliberaal, des te meer de ongelijkheid gestegen is; fenomenaal hoog in UK 

en US; Scandinavische landen zeer laag, België doet het goed, voor zover het zichtbare inkomsten 

betreft.17 

 

16 Zie bijvoorbeeld de bespreking gemaakt door iemand van de London School of Economics van The Equality 

Effect: http://www.lse.ac.uk/Events/Events-Assets/PDF/2017/2017-ST02/20170518-DorlingPPT.pdf 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-en
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- De kloof is vermoedelijk groter dan gedacht, want bij de berekening van inkomensongelijkheid worden 

de inkomsten uit vermogens (zie van Bavel: kapitaalmarkten) vaak niet meegerekend. De rijkste 

bovengroep slaagt er steeds beter in hun rijkdom te verbergen en bovendien gebeurt 

belastingontduiking meer en meer op een legale manier, mét de medewerking van de ‘overheid’ (zie 

van Bavel, het herschrijven van de wetgeving in de eindfaze van de cyclus).18 

Effecten van een toenemende (financiële) ongelijkheid, is reëel, je kan dit niet meer ontkennen. Men 

doet af en toe een poging om die toenemende ongelijkheid te verbergen, en dat zijn vaak de mensen 

die bovenaan staan. Zo worden bv. de lonen van CEO’s vaak niet bekend gemaakt. We zien dat als er 

ongelijkheid ontstaat en zoogdieren zien dat, dan kunnen die zeer heftig reageren.  

Maatschappelijke reacties op ongelijkheid: 

- Indien groot én zichtbaar, dan ‘Wall Street protest’ (naar Frans de Waal, bij ‘fairness study’), zie gele 

hesjes.  

- Indien groot maar onzichtbaar, dan geen reactie of reacties tegen het/de verkeerde (werklozen, 

langdurig zieken zijn ‘profiteurs’, e.d.m.) 

Zoogdieren die allemaal gelijk zijn bestaan niet, we moeten dus niet streven naar een maatschappij waar 

iedereen gelijk zal zijn, want dat zit niet in ons bloed. Bij heel veel dieren vind je een hiërarchie. We moeten 

streven naar een gelijkwaardige ongelijkheid. 

Vandaar: pogingen om de ongelijkheid te verbergen (als de aapjes de ongelijkheid niet zien, reageren ze niet). 

In december 2019 betwist The Economist de toename van de ongelijkheid, wat dan door Ruud Goossens in De 

Standaard d.d. 8 december 2019 weerlegd wordt.19 In het Belgische parlement verhinderen de VLD en de MR 

dat de lonen van de directiecomitéleden van beursgenoteerde bedrijven publiek gemaakt worden.20 

 

17 Dat België op vlak van inkomensongelijkheid tot de betere groep behoort, blijkt uit het onderzoek van Ive 

Marx: https://www.knack.be/nieuws/belgie/ive-marx-de-middenklasse-zaagt-en-klaagt-maar-wordt-nergens-

zo-goed-bediend-als-in-belgie/article-longread-1023063.html. 

18 Dit gebeurt vooral door het (her)schrijven van wetten waardoor vermogensbelastingen minimaal zijn, door 

het gebruik maken van belastingparadijzen waar multinationals hun ‘zetel’ vestigen (een belastingparadijs is 

een paradijs omdat er nauwelijks belastingen moeten betaald worden op winsten die bedrijven in andere 

landen gemaakt hebben), en simpelweg door fraude (en ervoor te zorgen dat de officiële diensten die fraude 

moeten bestrijden, onderbemand blijven). Banaler maar toch ingrijpend omwille van de omvang zijn BTW-

heffingen (of je 15.000 euro per maand verdient of 1.500, iedereen betaalt dezelfde 21 procent BTW-belasting 

op de aankoop van bv. benzine); ook: iedereen betaalt dezelfde boetes (in Finland zijn verkeersboetes voor 

dezelfde overtreding veel groter al naar gelang het inkomen van de overtreder). Opvallend bij al deze, vaak 

wettelijk toegelaten maatregelen, is dat ze zoveel mogelijk onzichtbaar en onbesproken blijven, net zoals de 

daaruit voortvloeiende effecten van ongelijkheid.  

19 R. Goossens, De illusies van The Economist, https://www.standaard.be/cnt/dmf20191205_04753482 

Een citaat uit het artikel: “De laatste twintig jaar is enorm veel onderzoek verricht naar ongelijkheid. 

Daardoor verschoof de consensus onder economen. Haast niemand betwist dat de Amerikaanse One Percent, 

zelfs wanneer zijn vooruitgang kleiner is dan Piketty en co. beweren, een onevenredig deel van de koek opslorpt. 

Haast niemand vecht ook aan dat de laagste lonen er procentueel bekaaider vanaf kwamen. En die evolutie 

heeft zich de afgelopen veertig jaar ook in Groot-Brittannië doorgezet. Het klopt dat inkomensongelijkheid 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/ive-marx-de-middenklasse-zaagt-en-klaagt-maar-wordt-nergens-zo-goed-bediend-als-in-belgie/article-longread-1023063.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/ive-marx-de-middenklasse-zaagt-en-klaagt-maar-wordt-nergens-zo-goed-bediend-als-in-belgie/article-longread-1023063.html
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Algemene strategie: oorzaken van het onbehagen worden door woordvoerders van het dominante vertoog 

doelbewust weggekanaliseerd naar de ‘slechte ander’ die van ons ‘profiteert’; hoofdzakelijk werklozen, zieken 

en migranten van wie gezegd wordt dat ze ‘onze’ jobs, huizen, vrouwen (‘onze vrouwen’ maakt duidelijk wat de 

mentaliteit is van wie dergelijke uitspraken doet) afpakken – in werkelijkheid vinden vreemdelingen nauwelijks 

werk en huisvesting. 

NB: De negatieve effecten van toenemende ongelijkheid betekenen niet dat gelijkheid de oplossing is. Als 

sociaal dier zijn wij ‘prewired’ voor een hiërarchische, gestratificeerde samenleving; onderzoek met sociale 

dieren toont dat we een billijke verdeling (van voedsel) en een bijbehorende ongelijkheid aanvaarden, maar 

in opstand komen tegen onrechtvaardige verdelingen.  

NB: de gunstige situatie in België hebben we te danken aan de sociale herverdelingsmechanismen, 

opgebouwd na 1945; de voorbije regeringen (in ongeveer alle EU-landen) proberen die af te bouwen (zie de 

terugkerende besparingen in zorg- en dienstensector, in sociale zekerheid, in de cultuursector). 

In vergelijking met veel EU-landen zitten de Belgische parameters goed. Voor een onderbouwd overzicht van 

de gezondheidszorg en een vergelijking met andere EU-landen, zie 

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_be_dutch.pdf 

Toch is er ook bij ons een stijgend onbehagen, zie het toegenomen aantal voorschriften voor psychofarmaca. 

Uit cijfers van het RIZIV (augustus 2019) blijkt dat het aantal voorgeschreven antidepressiva verdubbeld is op 

10 jaar tijd, net zoals het aantal antipsychotica. Het verbruik van benzodiazepines is nagenoeg constant 

gebleven, met dien verstande dat België nog steeds de wereldkoploper is qua gebruik ervan. 

UITWISSELINGEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN  

Zie college d.d. 17 februari, “Uitwisseling op grond van marktsamenleving”: 

- Polanyi, The Great Transformation: De omkering op grond waarvan een maatschappij ten dienste 

komt te staan van de economie en niet omgekeerd. 

- Van Bavel: eindfase van de vrijemarktsamenlevingscyclus, waardoor de macht in handen komt van een 

zeer kleine groep die de regels herschrijft om zichzelf te bevoordeligen (in functie van de macht die bij 

die kleine groep hoort: Zoveel mogelijk accent op private belangen, zoveel mogelijk afschaffen van de 

overheid, zoveel mogelijk afschaffen van het maatschappelijke middenveld (vakbonden, 

beroepsorganisaties, …)). 

 

daar sinds 1990 stabiel is, maar dan wel op een erg hoog niveau. In de jaren tachtig schoot de ongelijkheid er 

veel sterker omhoog dan in de VS. Er is nog wel wat bewijslast. In een aantal Europese landen, zoals Nederland, 

bleek de vermogensongelijkheid torenhoog. Er bestaat een beter beeld van de massale belastingontwijking aan 

de top. De vennootschapsbelasting is in vrije val. In de VS explodeerden de winsten van de beursgenoteerde 

bedrijven. Dat is allemaal niet van aard om de ongelijkheid te doen afnemen. (…) Door onvolkomen data blijft 

elk onderzoek naar vermogensongelijkheid heikel. Maar dat belet niet dat er een consensus is die haaks staat 

op de teneur in The Economist. Laten we de vergelijking maken met klimaatwetenschap. Zowat alle 

wetenschappers erkennen dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Maar ze 

discussiëren nog over het precieze aantal graden.” 

20 Bron: De Standaard, d.d. 10 april 2020, https://www.standaard.be/cnt/dmf20200409_04918894 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_be_dutch.pdf
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200409_04918894
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Gevolg: overheid wordt een verzekeringsmaatschappij voor de private belangen; cfr 

bankencrisis in 2008-2009, ‘too big to fail’-banken werden ‘gered’ met overheidsgeld (dwz 

met belastingen), en dat terwijl ze zelf nauwelijks belastingen betaalden. Dus: “privatisering 

van de winst, socialisering van de verliezen”.  

Banksysteem kwam in problemen terecht, de banken zijn gered met belastinggeld. Een kleine 

groep op grond van speculaties zeiden dat ze ten onder gingen gaan, ze zijn gered door 

iedereen. De regelgeving werd beslist op niveau van de overheid in overleg met financiële 

sector, dus het was legaal, maar toch heeft kleine groep dit beslist in hun voordeel.  

Uitbreiding van de uitwisseling: mondialisering (bv. garnalen gevangen in Oostduinkerke, die gaan naar andere 

landen om te pellen en gaan daarna terug naar de winkels in ons land ~ multinationals); maximalisatie betekent 

schaalvergroting waardoor bedrijven groter worden dan landen (multi-nationals) en natiestaten hun 

autoriteit verliezen (zie koehandel inzake vaccins); zelfs de EU is te zwak. Multinationals hebben omvang 

aangenomen die groter is dan een natiestaat en zelfs de EU. Als de EU moet onderhandelen over bv. internet, 

dan hebben de multinationals van dat internet veel meer financiële steun en staan ze dus sterker. Zelfs een 

continent kan financieel machteloos staan tegenover multinationals over bv. de vaccins die vandaag de dag 

overal nodig zijn, maar ook steeds duurder worden. 

Bv. Vaccins: de wetenschappelijk grond voor de ontwikkeling van de vaccins is 30 jaar oud, is gebeurd op 

universiteiten met publiek geld. Ze zijn vervolgens geprivatiseerd door enkele privébedrijven. Zij bepalen nu 

welke prijs we moeten betalen voor zo’n vaccin. Dit is nu niet echt meer een uitwisseling. Als er sprake is van 

uitwisseling, moeten beide partijen evenwaardig zijn. Dit is nu niet meer zo. 

Uitbreiding van de uitwisseling: niet alleen goederen en diensten, ook mensen, die als ‘Human resources’ 

(=mensen zijn grondstof geworden, je kan ze op dezelfde manier behandelen) beschouwd worden: 

- Vroegere invoer van goedkope arbeidskrachten (‘gastarbeiders’) met sociale problemen tot gevolg 

(ghetto’s, racisme, …), is verschoven naar het toelaten van bedrijven met buitenlandse zetel die hier 

geen of nauwelijks sociale bijdragen of belastingen betalen. Veel buitenlandse bedrijven die bv. in 

België hun arbeiders te werk stellen aan de voorwaarden die gesteld worden in dat bedrijf van het 

buitenland, dus niet aan de regels in België.  

- ‘Outsourcing’: verplaatsing van arbeid naar lageloonlanden (fabrieken die hier afgebroken worden en 

opgebouwd worden in landen waar lonen lager zijn, minder sociale zekerheid…) of naar slecht 

betalende organisaties (poetsdiensten; vervoersbedrijven; bouwbedrijven…) 

- ‘Downgrading’ (vooral in de dienstensector): jobs die vroeger op een hogere schaal (bv. masters) 

verloond werden, dalen naar een lagere (bv. bachelor) voor hetzelfde werk. Wij studeren af op niveau 

van master, daar is ook een bepaalde verloning aan gekoppeld die hoger is dan een bachelor. Nu is er 

een nieuw systeem dat instellingen met elkaar in concurrentie moeten treden, krijgen niet meer de 

subsidies van vroeger, moeten zelf cliënten verwerven (bv. instellingen van mensen met beperkingen), 

ze doen zo weinig mogelijk aanwervingen op niveau van masters want kosten te veel geld. Dus het is 

reëel dat er ook veel masters op niveau van bachelors zullen werken.  
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Accentverschuiving in de uitwisseling: van erkenning (bv. omdat je een bepaalde kwaliteit kon leveren) naar 

winstmaximalisatie (het gaat alleen hierover tegenwoordig), verloopt een groot stuk anoniem. Persoon doet er 

niet meer toe.  

- Uitwisseling is een kernproces in de bepaling van onze identiteit: in het geven en krijgen van 

producten en diensten, geven en krijgen we ook erkenning – zie Marcel Mauss, Essai sur le don.  

- Het accent op winstmaximalisatie heeft het aspect wederzijdse erkenning nagenoeg uitgewist, door 

het accent op winst en door de anonimisering van de uitwisseling. Laat zich zeer sterk voelen.  

- Gevolg van het verlies van erkenning op grond van uitwisseling: steeds meer mensen hebben het 

gevoel dat ze niet langer meetellen, zelfs dat ze niet meer bestaan, dat ze geen verschil meer maken 

(ook hoogopgeleiden). 

De effecten zijn het duidelijkst in de dienstensector ten gevolge van de privatisering. Maatschappelijke 

dienstverlening neemt af, privatisering neemt over, zij het enkel voor wie het kan betalen. Meest schrijnende 

voorbeelden: 

- Zorg voor senioren (bv. Er wordt door de vrijemarkteconomie gesteld dat rusthuizen de perfecte 

investeringen zijn. Je kon hier zelfs aandelen in hebben. Maar 80-plussers zijn enorm kwetsbaar in 

corona-pandemie, personeel in WZC heeft geen tijd meer voor de ouderen, kwaliteit van de zorg 

hangt af van de winstmaximalisatie. Op dit ogenblik (in corona) zijn ze minder winstgevend, want veel 

ouderen zijn gestorven. Men verwacht subsidies en wil dat men met belastingen zal bijdragen.) 

- Zorg voor mensen met mentale problemen (psychiatriebedden afbouwen ten voordele van 

cardiobedden); wachtlijsten in GGZ, ook bij kinderen (gemiddelde wachttermijn voor hulp bij kinderen 

ligt tussen 6 maand en 2 jaar), de wachttijd is dus enorm. Bv. psychiatriebedden in ziekenhuis drastisch 

verminderd voor cardiobedden, die brengen 8 keer meer op dan psychiatriebedden. 

- Onderwijs: personeelstekort, te grote klassen; sociale mobiliteit is sterk gedaald; bijlessen algemeen 

fenomeen, voor kinderen van ouders die het kunnen betalen. Enorm groot te kort aan leerkrachten. 

Leerkrachten zijn niet gekwalificeerd voor het vak dat ze moeten geven: als je leerkracht wiskunde 

bent, kun je niet perfect Nederlands geven. 

- Gevangenissysteem: personeelstekort, geen gebouwen → Cipiers staken. Hoe komt dit? Er is al jaren 

een chronisch personeelstekort: personen die er werken kunnen bv. hun verlof niet opnemen. 

- Openbaar vervoer: halvering van het personeelsbestand bij de NMBS op veertig jaar tijd, terwijl het 

aantal reizigers meer dan verdubbeld is.21 Dit heeft te maken met politieke beslissingen, besparingen. 

Bv. afschaffingen van het aantal lijnen van de bussen. Als je iedere keer moet wachten op een bus, zal 

je geen bus meer nemen en zijn er dus minder reizigers. Dit wordt dan gebruikt als argument dat er 

nog minder bussen moeten zijn. 

Privatisering van dienstensector betekent doorvoering van een meritocratisch beoordelingssysteem, met 

verregaande gevolgen, want dit veronderstelt continue competitieve metingen op grond van kwantitatieve 

criteria. Vaak is het achterliggend doel van de metingen niet het verhogen van de kwaliteit van de dienst, wel 

het verhogen van de gemaakte winst (zie rust- en verzorgingstehuizen).  

 

21 https://boekenblog.paulverhaeghe.com/lode-vanoost/ 
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Gevolgen van competitieve, kwantitatieve metingen: 

- De criteria gebruikt bij de metingen zijn niet zomaar passief registrerend, ze werken sturend en zijn 

een actieve ingreep op de praktijk. Een wijziging in de criteria impliceert een wijziging in wat kwaliteit 

‘is’, en bijgevolg in het gedrag van de werknemers.22 Manier waarop arbeid georganiseerd wordt 

binnen dienstensector bepaalt mee het onbehagen. Als je de beste werknemers wil belonen, dan 

moet je kwaliteit definiëren. Kwaliteit van product definiëren is niet zo moeilijk, dit is wel veel 

moeilijker voor diensten. Men gaat dat toch proberen, en dan ook nog kwantitatief definiëren. 

Kwaliteit is datgene wat gemeten wordt, meetsysteem op zich gaat bepalen wat kwaliteit is. Je zal je 

richten op criteria en die worden sturend, want ze zullen het gedrag van werknemers bepalen. De rest 

zal erbuiten vallen. 

Bv. openbare omroep moest in concurrentie treden met commerciële sector. Er is nog een criteria 

overgenomen, namelijk de kijkcijfers van programma’s. Je krijgt dus enkel nog populaire eenvoudige 

programma’s die het meeste volk aanlokken. 

- Er ontstaat een tunnelvisie: dit en alleen dit is kwaliteit. Wat buiten het meetsysteem valt, levert niets 

op en dus is het niet verstandig er tijd aan te verspillen. 

Bv. we moeten toch geen subsidies meer geven aan musea, maar wel aan wielerwedstrijd want daar 

gaan meer mensen naar kijken. Terwijl dit vele malen meer kost dan de kunstensector. Socialisering 

van de onkosten (dat betalen wij), privatiseren van de winsten (door kleine groep).  

- De metingen geven een papieren (digitaal) beeld van de kwaliteit op het werk die niet noodzakelijk 

overeenkomt met wat er op de werkvloer gebeurt, want zeker in het geval van dienstverlening zijn 

veel zaken niet meetbaar. Kwaliteit wordt hoofdzakelijk kwantitatief beoordeeld, met als gevolg een 

kwantitatieve toename (bv. op unief: meer publicaties, meer doctoraten) én een kwaliteitsdaling (zie 

onderwijs). Onbehangen met dienstensector heeft te maken met deze kwaliteit en het meritocratisch 

meetsysteem. Opleggen van criteria voor kwaliteit, zo verliezen mensen hun autonomie want ze 

moeten beantwoorden aan die criteria van kwaliteit.  

In die digitale metingen gaat het alleen maar omhoog. In de praktijk zegt men dat de kwaliteit 

omlaaggaat. Bv. kinderen in het onderwijs hebben niet meer dezelfde kennis als 10 jaar geleden. Maar 

de metingen tonen aan dat het beter gaat?! Heeft te maken met die specifieke invulling van wat 

kwaliteit zou moeten zijn. 

- Verlies van professionele autonomie door veralgemeende ‘protocollisering’ (vaak noodzakelijk in 

functie van de meetbaarheid) met verlies van intrinsieke motivatie tot gevolg – resultaat: bore-out: 

mensen vervelen zich want weten wat ze moeten doen omdat de criteria zo strikt zijn. Ze weten dat 

het anders en beter kan, maar dat mag niet volgens de protocollen dus dan doen ze het maar op de 

oude manier. 

 

22 Voorbeeld unief, criteria gebruikt voor de bevordering van professoren worden steeds enger & 

kwantitatiever bepaald: accentverschuiving van onderwijs naar onderzoek; onderzoek gemeten via publicaties 

= internationale publicaties = Engelstalige publicaties = in A1 tijdschriften = in bovenste kwartaal van de A1-

tijdschriften = als eerste auteur = zoveel mogelijk geciteerd enzovoort 
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- Eindeloze concurrentie, met collega’s maar ook met jezelf – gevolg: burn-out: worden tegen elkaar 

uitgespeeld want moeten meer en beter scoren dan collega’s, wat zorgt voor die burn-out. 

- ‘Meten’ vraagt registratie- en controlesystemen, boven op het gewone werk, waardoor er minder tijd 

is voor het gewone werk (nog 40 % contact uren GGZ). Alles vraagt metingen, want men moet het 

hard kunnen maken, kunnen bewijzen. Registratie is alleen maar toegenomen, je moet iets doen, 

noteren dat je het gedaan hebt en bewijze dat je het gedaan hebt.  

Bv. In CGGZ zien we dat er enorme wachtlijsten zijn, hoeveel van de tijd besteden therapeuten aan 

hetgeen wat ze zouden moeten doen, nl. mensen therapie geven en dergelijke. Tegenwoordig zijn ze 

60% bezig met administratie en noteren van wat ze doen, en dus veel minder met therapie geven. Als 

ze terug veel bezig zijn met wat ze moeten doen, zullen de wachtlijsten ook verminderen.  

- Structureel veroorzaakte verandering, dwz verscherping van de criteria: meritocratisch 

beoordelingssysteem functioneert na korte tijd niet langer als middel, maar wordt een doel; mensen 

passen hun gedrag op de werkvloer aan om een zo goed mogelijke beoordeling te krijgen (vb 

onderwijs: ‘teaching to the test’, wat erbuiten valt, telt niet meer mee), bovendien in voortdurende 

concurrentie met anderen; gevolg: na korte tijd differentiëren de meetsystemen niet langer, en 

moeten ze aangepast worden; aanpassing betekent dat de eisen hoger komen te liggen en de 

concurrentie nog feller wordt. Tunnel wordt enger gemaakt, steeds specifieker en exacter wat 

mensen zullen doen.  

- Analogie tussen vrijemarktsamenleving en meritocratie: cyclus van van Bavel is ook hier van 

toepassing. Meet- en controlesystemen hebben verregaande effecten op de machtsverhoudingen op 

de werkvloer. 

In de aanvangsperiode levert een meritocratie overweldigend positieve resultaten op, zeker als het 

een maatschappij of een instelling betreft die voordien functioneerde op grond van een combinatie 

van vriendjespolitiek en loutere anciënniteit. Na de beginperiode komt er een fase van stabiliteit, 

vervolgens een eindfase waarin de meritocratie exact het tegenovergestelde realiseert van wat 

oorspronkelijk de bedoeling was: er ontstaat een kleine bovenlaag die het meest middelen krijgt, en 

daardoor ook het meest macht, waardoor zij de criteria voor ‘kwaliteit’ kunnen bepalen. Gevolg: 

immobiliteit, wie aan de top zit, blijft daar zitten. In de eindfase wordt een meritocratisch systeem 

anti-meritocratisch: ongelijkheid neemt toe, sociale mobiliteit valt stil. 

Pseudo meritocratisch systeem op het dienstverleningscentrum, een vrij kleine groep beantwoord aan 

die steeds enger wordende criteria van kwaliteit, waardoor zei de macht krijgen en zelf regels gaan 

maken waardoor ze op die machtpositie blijven. 

INHOUDELIJKE REGELING VAN DE VERHOUDINGEN TUSSEN MENSEN  

We bedoelen de inhoudelijke regeling tussen groepen mensen (bv: verhouding tussen mannen en vrouwen, 

volwassen en senioren…). Idee van groepen in gaandeweg geërodeerd, het lijkt alsof een maatschappij alleen 

nog maar een samenspel is van individuen. Het ontkennen van het belang van groepen. 

Cfr infra: effecten op het individu, dwz op de identiteit. 

Als resultaat van het vertoog is er een algemene overtuiging ontstaan dat het individu primeert 

(individualisering), dat er geen groepen of samenleving bestaan, dat iedereen zich in een voortdurende 

competitie met anderen bevindt, anderen die bijgevolg niet te vertrouwen zijn (‘homo economicus’). Merk op 

dat er daardoor een wanverhouding ontstaat tussen de twee ontologische gerichtheden: erbij willen horen, 

versus autonoom willen zijn.  
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Belangrijk effect: veralgemeend wantrouwen, stijgend onveiligheidsgevoel 

Iconisch programma voor het neoliberaal tijdperk: “Wie is de mol?” – de geprezen en gevierde winnaar is de 

persoon die zijn groepsgenoten het meest belogen en bedrogen heeft. Die man of vrouw die binnen groep de 

gemeenschappelijke doelen probeert te manipuleren is de winnaar. Dit hoort bij de maatschappelijke visie van 

de ideale mens.  

Uitwissen van het belang van groepen en sociale verhoudingen gebeurt door depolitisering en desocialisering 

(men gaat het idee van sociale klassen gaandeweg uitwissen, tegenwoordig op subtiele manier) (cfr supra). 

Gevolgen:  

- Sociale klassen verdwijnen uit het blikveld; redeneren in termen van de ‘één procent’ tegenover de ’99 

procent’ maskeert de ongelijkheid tussen verschillende groepen; verschillen inzake sociale klasse worden 

vermomd onder religie en etnische afkomst. Vaak een dictatuur, namelijk één iemand die bovenaan staat 

en al de anderen zijn gelijk. Vaak gemaskeerd onder andere noemers die bijna altijd negatief zijn, denk 

maar aan de benaming allochtoon, altijd mensen uit lagere SES.  

Bv. Tijdens corona is er veel afstandsonderwijs, hiervoor moet je een pc hebben, veel gezinnen hebben 

dit niet. In plaats van te spreken van de lagere sociale klasse, heeft men het plots over allochtonen. De 

lagere sociale klasse wordt gekoppeld aan godsdienst: het gaat niet meer over de lagere sociale klasse, 

maar wel over de katholieken. We zien dat sociale klasse vandaag dus nog nauwelijks in rekening worden 

gebracht. 

- Een groep wordt verward met een individu: de mogelijkheden van groep x worden voorgesteld als de 

mogelijkheden van één bepaald individu uit die groep. Vrouwenemancipatie als belangrijke casus, zie 

Ewald Engelen: emancipatie van ‘de’ vrouw betekent dat een paar vrouwen kunnen doorstoten naar de 

top, ten koste van heel veel andere vrouwen – dit heeft niets te maken met emancipatie.23  

De helft van de bevolking werd tot 50 jaar geleden gediscrimineerd, de rechten van de vrouwen zijn 

gaandeweg wat verbeterd. Tegenwoordig wordt dat op een heel andere manier begrepen, nl. 

mogelijkheid om als een individuele vrouw te kunnen doorsijpelen naar de hoogste positie, de top. 

Emancipatie heeft te maken met een groep, niet met een individu, dus huidige definitie klopt eigenlijk 

niet.  

Gevolgen van het wegvallen van groepen: 

- Sterke toename van een nieuwe vorm van eenzaamheid. 

- Wegvallen van groepen betekent wegvallen van basis voor identiteit, met als resultaat een zoektocht 

naar nieuwe identitaire ankerpunten, van ‘influencers’, voetbalploegen, kledijmerken, tot nationalisme 

en fundamentalisme; Identiteit berust altijd op deel uitmaken van een bepaalde groep, is die groep er 

niet, dan wordt die basis voor identiteit veel smaller. 

- Identiteitsmanipulatie, door groepen te vormen en tegen elkaar op te zetten, kunstmatig oppeppen van 

‘gemeenschappen’, ‘internetcommunities’, 

 

23E.Engelen, De mythe van de gemaakte vrouw. Nieuw licht op het feminisme. Voor een bespreking, zie 

 https://boekenblog.paulverhaeghe.com/marian-donner-ewald-engelen/ 

 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/marian-donner-ewald-engelen/
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- Dit zorgt voor een toenemende polarisatie, waarbij het wantrouwen ten opzichte van de ander 

uitgebreid wordt met wantrouwen ten opzichte van andere groepen. Polarisatie als wij de goeden en zij 

de slechten. Polarisatie is het versterken van tegenstellingen. 

Op de achtergrond: groeiende sociaaleconomische ongelijkheid. Idee van sociale klassen wordt ontkend, toch 

is er razendsnel een nieuwe klassenmaatschappij aan het ontstaan (paradox). Langs de ene kant: massale 

toename van rijkdom, langs andere kant meer mensen die naar beneden vallen. We zeggen dat dit hun eigen 

schuld is. Die personen die naar beneden zijn gevallen zijn het zelfs niet waard om ze te helpen. 

Eindresultaat: ontstaan van een nieuwe klassenmaatschappij die bovendien grotendeels verborgen blijft – een 

loser heeft dat aan zichzelf te danken.  

De coronacrisis vergroot de structuurfouten die er al waren en maakt ze daardoor des te duidelijker. In België 

moesten de voedselbanken in 2020 maar liefst een kwart meer maaltijden uitdelen in vergelijking met 2019. 

Terzelfdertijd werd er dat jaar 23 miljard (!) meer gespaard dan een jaar eerder. De groep armen wordt groter 

én armer, de groep rijken nog rijker, de kloof tussen de twee wordt nog vele malen groter.  

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

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

De topgroep kijkt neer op de onderlaag, want in hun redenering is het de schuld van de onderlaag dat ze 

onderaan bengelen. ‘Schuld’ wordt hier begrepen in termen van te weinig inzet en talent. Waar die topgroep 

eventueel hulp biedt, is dit onder de vorm van ‘welfare’ (‘De warmste week’), liefdadigheid – in hun ogen 

verdient de onderklasse geen hulp. 

REGELING OP BASIS VAN MACHT EN/OF AUTORITEIT  

Pro memorie (= ter herinnering): autoriteit is gebaseerd op met vrijwillige onderwerping op grond van interne 

dwang; macht gaat samen met gedwongen onderwerping op grond van externe dwang (zie deel I,2) 

Huidig tijdperk is een transitieperiode waarin een nieuwe bron van autoriteit (kennis) met een bijbehorende 

nieuwe organisatiestructuur (horizontaal netwerk) naar voren treedt. Kennis als bron van autoriteit, is arbitrair 

en kan op verschillende manieren ingevuld worden. Wetenschappelijke kennis op grond van consensus tussen 

onderzoekers biedt daarbij de beste garantie. Ideaal: overheid neemt beslissingen in functie van het algemeen 

belang, op grond van wetenschappelijk onderbouwde adviezen. De bevolking onderwerpt zich daar vrijwillig 

aan, op grond van vertrouwen.   

Transitie naar horizontale netwerken, niet meer de top-down van vroeger. Vertrouwen in de overheid is enorm 

afgenomen. Ook veel mensen verliezen het vertrouwen in de wetenschap. In beide gevallen zien we dezelfde 

verklaring, de burger moet vaststellen om de zoveel tijd dat er gesjoemeld wordt, eens we dat vaststellen 

worden heel wat dingen verdacht waardoor wantrouwen ontstaat. 

MAAR: 

- Overheid is verdacht, wegens te veel gecompromitteerd met economische machten 

- Wetenschap is verdacht omwille van dezelfde reden, op grond van blootgelegde fraude (Zie bijlage 

achteraan: parenthesis over het misbruik van cijfers) 

Casus: promotie van fake wetenschap ter bescherming van financiële belangen (tabak; cfk’s; zure regen; 

klimaatverandering) 

Zie Cailin O’Connor & James Owen Weatherall. The misinformation age. How false beliefs spread. Yale 

University Press, 2019. 
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https://boekenblog.paulverhaeghe.com/cailin-oconnor-james-owen-weatherall/ 

• De manier waarop de Amerikaanse tabakslobby gedurende een halve eeuw doelbewust de dodelijke 

effecten van nicotine verborgen hield, is een schoolvoorbeeld van ronduit misdadige ‘fake science’. De 

tabaksgiganten kenden het verband tusen kanker en roken vanaf 1953, waarop ze een systematische 

strategie ontwikkelden om bona fide onderzoeksresultaten te betwisten. Hun tactiek was simpel: de 

beste manier om wetenschap te bevechten is door er nog meer wetenschap tegenaan te gooien. 

• De tweede casus betreft chloorfluorkoolstofverbindingen, bekend als ‘CFK’s’. Zij dienden onder andere 

als drijfgas voor spuitbussen en koelvloeistoffen in koelkasten. Vanaf 1975 kwamen er onheilspellende 

berichten over de ozonlaag – een onderdeel van de atmosfeer rond de aarde die letterlijk van 

levensbelang is omdat ze de schadelijke zonnestralen tegenhoudt. Boven Antarctica hadden 

wetenschappers een reusachtig ‘gat’ in die laag ontdekt, met als gevolg een wereldwijd 

gezondheidsrisico. Hun onderzoek werd evenwel niet bevestigd door andere metingen uitgevoerd met 

een satelliet, met als gevolg een controverse in de onderzoekswereld. 

• In het laatste kwartaal van de vorige eeuw werd wereldwijd vastgesteld dat bossen steeds meer dode 

bomen telden. De oorzaak was aanvankelijk onduidelijk. Wetenschappers gingen aan de slag, en eind 

jaren zeventig kwam er een definitieve wetenschappelijke uitspraak: de bomen sterven door zure 

regen, wat een gevolg is van de uitstoot van industrie en huishoudens. Gezien het belang van bossen 

zijn maatregelen meer dan nodig, dat was de alweer ruim onderbouwde wetenschappelijk conclusie. 

In dit geval nam Europa het voortouw, en de EU legde vrij snel ingrijpende beschermende maatregelen 

op. In de VS gebeurde exact het omgekeerde. Acteur-stroman-president Ronald Reagan deed er alles 

aan om zijn sponsors ter wille te zijn. In de praktijk betekende dat vooral niets doen, behalve de 

publieke opinie zoveel mogelijk ‘geruststellen’ – bedriegen en voorliegen zijn betere uitdrukkingen. 

 Je ziet het gevecht tussen een aantal bonafide wetenschappers en een vereconomiseerde overheid. 

Beslissingen niet meer in functie van bevolking maar economie en kleine groep. 

Het installeren van fake science en het verdacht maken van onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek 

gebeurt door:   

• Het uitvergroten van de altijd bestaande wetenschappelijke twijfel, wetenschap is nooit 100% 

zeker. Je kan dus altijd peuteren aan die stukjes ‘dat weten we nog niet’, ‘dat is nog niet zeker’.  

• Het aanvragen van nieuwe wetenschappelijke rapporten, aangezien het toch niet zeker is.  

• Het oprichten van commissies, waarin hoofdzakelijk politici zetelen. Namelijk alles nog eens 

nakijken. Deze politici staan op de loonlijst van diegene die niet direct de beste bedoelingen 

hebben, zorgen ervoor dat die commissies lang duren.  

Bv. biologische twijfel of iemand mannelijk of vrouwelijk is, vaak met hormonale stoffen die hier 

mee te maken hebben. Dit kan zelfs in kleren zitten, dus best kleertjes voor kleine kinderen eerst 

een paar keer wassen. Conclusies blijven zeer lang achterwege.  

• Het uitstellen van politieke besluiten (‘het is nog niet helemaal bevestigd’). Hoe de impact van 

wetenschappelijke kennis tegengehouden wordt op grond van politiek gestuurde beslissingen.  

• Oplossingen van de wetenschappers voorstellen als onrealistisch, onbetaalbaar, economisch 

desastreus (TINA!). bv. dit kunnen we echt niet doen, want dit zal onze positie om zeep helpen, 

denk maar aan het klimaat waar niks aan gedaan wordt omdat het te duur is. 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/cailin-oconnor-james-owen-weatherall/
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• Wetenschap beschuldigen van ‘ideologisering’: wetenschap zegt alleen maar ideologische praat. 

Maar eigenlijk is het exact het omgekeerde: de ideologisering ligt aan de kant van de personen die 

deze kritiek naar voor schuiven. 

Ironie: kritische wetenschappers worden vaak weggezet als ideologische denkers (‘linkse doemdenkers’ of 

‘groene ideologen’) terwijl het net machtshebbers zijn die wetenschappelijke feiten ideologisch gaan inkleuren 

en bekritiseren, en dat met de hulp van pseudowetenschap. Merk op: ideologisch staat hier voor vermarkting. 

GEVOLG: macht neemt over (vrijwillige onderwerping neemt af).  

Pijnlijke illustratie: de wijze waarop ‘vrijheid’ vandaag ingevuld wordt. Vandaag komen we dan bij het liberale.  

Neoliberaal vertoog laat uitschijnen dat het individu tegenwoordig zo vrij (liberaal komt van libertas, vrijheid) 

en autonoom is als maar kan, terwijl dat door het individu niet als dusdanig ervaren wordt. Vandaag zijn we 

vrijer op een aantal vlakken dan jaren geleden, maar het voelt niet altijd zo.  

Cfr. Zygmunt Bauman: “Nooit zijn we zo vrij geweest. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld.” 24 

- Vrij op vlak van religie, seksualiteit en politiek – omdat die zaken binnen een vrijemarktsamenleving 

nog nauwelijks belang hebben (religie), of gebruikt worden om de consumptie te maximaliseren 

(seksualiteit). Puur omdat deze aspecten hun belang verloren hebben.  

- Machteloos omdat we als individu onderworpen zijn aan een anoniem systeem dat alles domineert. 

Waar we niet eens zo goed weten op welke manier we ons daartegen kunnen verzetten.  

De vraag is: hoe deze dubbelzinnigheid begrijpen? Patriarchale autoriteit is inderdaad zo goed als verdwenen, 

voor het individu kan en mag er ontegensprekelijk veel meer dan twee generaties geleden, en toch hebben we 

niet de indruk ‘aan het stuur’ te zitten. Nadere analyse toont dat de vrijheid voor het individu vooral een 

vrijheid van consumeren betreft en dat de onmacht zich voornamelijk laat gevoelen op structureel vlak: 

- Onmacht op de werkvloer: zelfs hoog opgeleiden hebben vaak nog maar weinig professionele 

autonomie. Steeds meer uitvoeren wat een anoniem systeem oplegt. 

- Onmacht op politiek vlak: de ‘verkozenen des volks’ nemen beslissingen die niet ervaren worden als 

zijnde in het algemeen belang; afstraffing door de kiezers bij de volgende verkiezingen helpt 

nauwelijks, de beslissingen van nieuwe regeringen blijven in dezelfde economische richting gaan; dus: 

gevoel van onmacht bij de kiezer & verlies van vertrouwen in de overheid. Wat ik ook stem of kies, het 

maakt geen verschil.  

In de praktijk geldt de vrijheid hoofdzakelijk voor economisch sterke groepen, niet voor het individu, dat steeds 

meer aan macht onderworpen wordt, dwz gedwongen onderwerping op grond van externe dwang 

(regelgevingen).  

Historische achtergrond:  

De traditionele gemeenschappelijke grond (patriarchaat gebaseerd op religie en traditie) als basis voor 

autoriteit is verdwenen. Wetenschap, als nieuwe grond, waar de overheid zich op dient te baseren, wordt 

samen met de overheid gewantrouwd.  

 

24 https://en.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman 
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Overheid krijgt niet langer het vertrouwen van de bevolking (deels omdat overheid het algemeen belang niet 

meer dient), waardoor gezagsdragers (politie) steeds meer uitgedaagd worden.  

Vrijwillige onderwerping neemt af, gedwongen onderwerping neemt toe, machtsuitoefening gebeurt vaker. 

Historisch is zoiets typisch voor een overgangsfase naar een nieuwe invulling van autoriteit. Waaraan de burger 

zich moet onderwerpen, wordt onduidelijk – de regelgeving verandert voortdurend (hoofdzakelijk door de 

toevoeging van nieuwe regels), en de regelgeving heeft geen gemeenschappelijke grond waarin de 

meerderheid gelooft (vandaar dat het over macht gaat); als regels gevolgd moeten worden in functie van ‘het 

algemeen belang’ botst dit met de individualisering (cfr het niet navolgen van de coronaregels). 

De weigering van velen om de regels te volgen in functie van het algemeen belang is op zich ook een resultaat 

van de neoliberale identiteit: eigen ik eerst, YOLO.  

MAAR: op de achtergrond is er een belangrijke wijziging ontstaan in de invulling van het begrip ‘vrijheid’, zie 

het boek Annelies De Dijn.25 

Huidige invulling van ‘vrijheid’ als illustratie van vervreemding: 

Oorspronkelijke invulling: vrijheid = politieke vrijheid, recht op zelfbestuur, hetzij op grond van directe 

democratie (voorwaarde: kleine bevolking), hetzij op grond van representatieve democratie (grote bevolking). 

Iemand is vrij als hij deel uitmaakt van een groep die niet onderworpen is aan een externe soeverein/tiran. Zelf 

de mogelijkheid om beslissingen te ondernemen, het gaat om politieke vrijheid, het recht op zelfbestuur. Deze 

politieke vrijheid betreft altijd een groep, groep burgers die vrij zijn omdat ze het zelfbestuur hebben 

verworven. Op moment dat die politieke vrijheid verworven is, ontstaat er op grond van die vrijheid een 

collectieve bescherming tegen de externe macht (bv religieuze macht…). Die bescherming garandeert een 

individuele vrijheid en een individuele veiligheid.  

Politieke vrijheid betekent collectieve bescherming tegen externe machten (dictator, oligarchie, inquisitie,…), 

en garandeert op die manier individuele veiligheid en onafhankelijkheid. Dit is eeuwenlang de dominante 

invulling van ‘vrijheid’ geweest. Politieke bescherming garandeert een individuele vrijheid en veiligheid, een 

collectieve bescherming op grond van het zelfbestuur. Individu dat eist dat het alles kan doen wat het zelf wil, 

gelijk waar, gelijk wanneer. Evolutie naar het eigen ik eerst. Deze verschuiving van politieke vrijheid van een 

groep, naar individuele veiligheid, naar individuele vrijheid. 

Vanaf het begin ook protest daartegen, door een kleine minderheid wiens privileges aangetast werden door de 

politieke vrijheid van de bevolking: vooreerst de intellectuele toplaag (volgens hen is het volk dom, democratie 

werkt niet), later grootgrondbezitters & de adel, nog later de financiële toplaag. Zij houden een pleidooi voor 

burgerlijke vrijheid: de individuele burger mag in alle vrijheid en veiligheid genieten van zijn bezit. Vanaf 

midden 19de eeuw zal deze opvatting steeds meer aanhang vinden, vooral in de Angelsaksische wereld, met als 

doel de vrijwaring van eigendomsrechten (belastingen, sociale bijdrages, erfenisrechten, …). 

Politieke vrijheid tegenover de burgerlijke vrijheid. Deze laatste ontstaan binnen de natiestaat, vaak de 

welstellende burgers die op hun eigen manier willen genieten van hun bezit. Mensen die niet willen dat de 

overheid hier een beperking op legt. 

Merk op: bij politieke vrijheid is de overheid een garantie voor de vrijheid; bij burgerlijke vrijheid is de 

overheid een bedreiging voor de vrijheid. Het woordje ‘vrijheid’ heeft daarbij een volledig verschillende 

betekenis.  

 

25 Annelies De Dijn (2021). Vrijheid. Een woelige geschiedenis. Amsterdam: alfabet uitgevers,  
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Aanloop naar vandaag: vroegere vermenging Kerk en Staat beperkte een aantal vrijheden, zowel politiek 

(absolute vorsten in combinatie met Rome) als burgerlijk. Oorspronkelijke liberale bewegingen ageerden 

daartegen, en ruimer, tegen het gezag van de staat. De verdere evolutie naar neoliberalisme legt het accent op 

een zo groot mogelijke economische vrijheid voor de financiële toplaag.  

Economische vrijheid ter hoogte van het individu of kleinere groepen, deze zal zich richten tegen de overheid 

en politieke vrijheid: “jullie hebben niks te zeggen over onze industrie, lonen…”. Dit wordt vanaf 1980 

dominant, en dat is een gevecht dat gaat over macht, niet meer over autoriteit. Deze vorm van vrijheid wordt 

ook voorgehouden aan de modale burger, en deze zal zich daarmee identificeren, en gaat er mee om op een 

banale manier. Op die manier veegt men de collectieve bescherming van tafel. 

Cyclus van van Bavel: in de eindfase wordt de overheid gedirigeerd door de financiële toplaag, met als 

resultaat wetgevingen die een zo groot mogelijke vrijheid garanderen voor de ondernemerswereld: lage 

belastingen, afbouw van de bescherming van de werknemer, geringe belemmering voor de vestiging (en de 

verhuis) van bedrijven, zo veel mogelijk subsidiëring door de overheid, enzovoorts (met als resultaat: scherp 

toenemende ongelijkheid).  

Vanaf 1980 wordt het neoliberale vertoog dominant en zal de neoliberale opvatting over vrijheid verspreid 

worden, ook bij mensen die er net het slachtoffer van zijn (verlies van sociale rechten, afbouw van inspraak), 

vandaar dat dit een illustratie van vervreemding is. In de praktijk verschuift de invulling van vrijheid van een 

burgerlijke en/of economische vrijheid naar een populistische: vrijheid betekent dat elk individu zijn eigen zin 

doet, onafhankelijk van en desnoods tegen de gemeenschap in.   

Concreet gevolg: in naam van ‘vrijheid’ krijgt het recht van de sterkste de overhand; de bescherming van het 

individu tegen macht neemt af wanneer de autoriteit van de overheid verdwijnt.  

Dit toont zich voornamelijk op vlak van arbeid omdat democratisch verkozen overheden hun autonomie 

verliezen en steeds meer moeten luisteren naar de internationale bedrijfswereld. Dit zorgt voor een 

geleidelijke beknotting van de politieke vrijheid (wetgeving wordt sterk beïnvloed door lobbygroepen). 

Gevolg daarvan is dat de kiezers hun vertrouwen in de overheid verliezen, en steeds minder bereid zijn zich 

vrijwillig te onderwerpen.  

Gevolg daarvan: uitholling van de democratie, succes van populistische leiders, complottheorieën & fake 

science. Democratisch gehalte is steeds geringer geworden, en dan krijg je de overname van macht. Dat is 

vandaag de dag steeds duidelijker aan het worden. 

Nood aan een nieuwe grond voor autoriteit wordt daardoor des te duidelijker. Liefst in combinatie met 

hedendaagse invulling van een democratisch proces, we moeten terug vertrouwen krijgen in de overheid. 

WIJZE VAN OMGAAN MET HET TRANSCENDENTE  

Pro memorie:  

- Het transcendente betreft existentiële vragen waar we geen duidelijke antwoorden op hebben (dood, 

ziekte, seksualiteit, …); geen duidelijke antwoorden betekent confrontatie met het Tekort (cfr supra, 

deel I,1). Transcendente is een manier om antwoorden te verkrijgen op dingen waar we angst voor 

hebben.  

- Als reactie daarop: constructie van symbolische systemen (kunst, religie, wetenschap), als 

bemeesteringspogingen/antwoordpogingen.  
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Dergelijke systemen zorgen voor zin – verlening (zin = betekenis + richting): ze geven een voorstelling 

(woorden, symbolen, rituele gedragingen, praktijken) aan wat onvoorstelbaar is en maken het 

daardoor draaglijker.  

- De kracht ervan is gebaseerd op het collectieve karakter, wat de werkingskracht/overtuigingskracht 

versterkt. Ook versterkt door collectieve rituelen, (bij huwelijk, geboorte, begrafenis), die toelaten de 

passieve positie (typisch voor trauma) gedeeltelijk te verlaten. Een symbolisch systeem is altijd 

collectief, je kan dat niet op je eentje doen. 

Tegenwoordig: 

- Verlies van religie als traditionele houding ten opzichte van het transcendente (niet alleen religie als 

instituut, ook als gevoel) 

- Kunst en zelfs wetenschap zijn in toenemende mate vermarkt, waardoor ze hun transcendente kracht 

grotendeels kwijt zijn.  

- Individualisering draagt bij tot zinverlies; zinverlening gebeurt altijd op het niveau van de groep 

(individuele zin = waanzin, zie psychose). Symbolische systemen zijn collectief, als je dat collectieve 

wegdraagt zijn die systemen ook niet meer dragend. De impact van de huidige maatschappij en de 

evolutie die we doorgemaakt hebben is dat het transcendente veel van zijn pluimen verloren heeft 

(ook voor kunst en wetenschap).  

De paradox is dat het neoliberalisme/kapitalisme haar oorsprong vindt in religie en dus in het transcendente. 

Deze stelling komt van Max Weber en werd verder uitgewerkt door Walter Benjamin.  

Historische achtergrond: 

Volgens Max Weber 26 is het kapitalisme ontstaan in combinatie met en dankzij het calvinisme: 

- Werken is een opdracht van God 

= verschuiving van een ‘deugdethiek’ naar een ‘plichtsethiek’ (het moet, het wordt opgelegd) 

- De opbrengst moet opnieuw geïnvesteerd worden in werk, niet in ‘goede doelen’, want armen en 

mislukkelingen moeten niet geholpen worden, God heeft hen dat lot toegewezen (predestinatieleer). 

Mag niet genieten van de opbrengst. 

- Het geheel wordt geruggensteund door een strikte, religieuze moraal van soberheid. 

Wat vervolgens terugkeert in het kapitalisme: 1) disciplinering van arbeid 2) streven naar groei en dus 

herinvesteren van winst 3) geen sociale wetgeving, hoogstens wat ‘welfare’.  

De protestantse ‘Geist’ als zingevende, drijvende kracht bij het ontstaan van het kapitalisme verklaart volgens 

Weber het economische verschil tussen het katholieke Zuiden en het protestantse Noorden. 

 

26 Weber, M. De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme. Boom (oorspronkelijke Duitse uitgave 

dateert van 1905). Wie meer wil weten over Webers ideeën (Weber is een fascinerend denker), vindt hier 

alvast mooie informatie: https://dick.wursten.be/Max%20Weber%20calvinisme.htm 

https://dick.wursten.be/Max%20Weber%20calvinisme.htm
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In de marge van de koppeling kapitalisme-protestantisme ontstaat er geleidelijk een ‘onttovering’ van de 

wereld (met als eerste illustratie het verwerpen door de protestanten van de katholieke beeldcultuur), wat nog 

versterkt wordt door de ontwikkeling van de wetenschap. Magische wereld waar er van alles gebeurt, dat 

wordt getoond. De religieuze kunst is een rijke kunst die veel fantasie toelaat. De beelden in de kerken werden 

vernietigd en de protestanten gaan een abstracte religie creëren. Het speelse zit daar niet in, het is sober en 

zakelijk.  

De volgende stap wordt beschreven door Walter Benjamin.27 Hij kreeg weinig of geen aandacht. Zijn stukken 

kregen nooit een officiële publicatie. Kapitalisme laat het protestantisme achter zich en wordt zèlf een 

“religieuze cultus zonder religie”, dat wil zeggen: zonder het transcendente. Kapitalisme is een religie, maar 

herkennen we niet meer als dusdanig omdat er een paar zaken uit verdwenen zijn.  

- Enkel nog een ‘eredienst’ (cultus), het transcendente is eruit verwijderd, de praktijk is 

overgebleven: werken, ondernemen, herinvesteren, groeien, … 

- Verwijdering van het transcendente verklaart het in de realiteit alomtegenwoordige karakter 

van de cultus, er is geen beperking meer in tijd (verplichte zondagsrust valt weg) of ruimte 

(eredienst niet beperkt tot kerk). De cultus grijpt altijd en overal plaats. Op een bepaald 

ogenblik werken we altijd en overal.  

- Net zoals de oorspronkelijke religie berust het kapitalisme op schuld. In tegenstelling tot 

religie is er geen kans op verzoening, bij het kapitalisme blijft de schuld alleen maar 

toenemen. Het eindpunt is totale wanhoop. Het is grenzeloos geworden, er is geen 

afbakening meer. Vandaag berust het kapitalistisch systeem op één grote schuldenberg 

(vandaag gaat iedereen een lening (schuld) aan om bv. een huis te kopen). 

In combinatie met de individualisering resulteert de verdwijning van zinverlenende verhalen & onttovering in 

de volgende illusie: het individu krijgt de opdracht zèlf zin te geven aan zijn leven; dit is een illusie, omdat 

zingeving structureel gezien een groep nodig heeft (‘collectieve zinverlening’ is een pleonasme; individuele 

zinverlening = waanzin). 

Hedendaagse gevolgen: tegenstelling tussen cynisme (kritiek geven van aan de zijlijn, zonder engagement) 

versus opgepept enthousiasme (voor de laatste nieuwe hype) over de zoveelste Nieuwe Waarheid (zie 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/coen-simon/), als weerspiegelingen van cynisme-over-zichzelf 

(depressie) versus Trumpiaans enthousiasme-over-zichzelf (manie). 

Nodig: engagement voor een doel in de toekomst, samen met anderen, waardoor iemand zich nuttig voelt en 

erkenning krijgt; waardoor iemand ‘zichzelf overstijgt’ – dat is zo ongeveer de letterlijke betekenis van 

transcendentie.  

 

27 Walter Benjamin (1892-1940) wordt pas het laatste decennium ontdekt als origineel denker wiens ideeën 

ook voor onze tijd veelzeggend zijn. Veel van zijn werk bleef tot voor kort ongepubliceerd. Voor een vertaling 

van en een commentaar op de korte tekst waarin hij kapitalisme beschrijft als een religieuze cultus, zie 

https://doxaludo.files.wordpress.com/2015/07/de-bril-van-benjamin-final_v_f_0.pdf 

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/coen-simon/
https://doxaludo.files.wordpress.com/2015/07/de-bril-van-benjamin-final_v_f_0.pdf
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IV,3 EFFECTEN OP HET INDIVIDU  

- Algemeen: me, myself and I 

- Neoliberale verhouding tot mijzelf: nooit ben ik goed genoeg 

- Verhouding tot andere gender  

- Verhouding tot de ander-gelijke: concullega’s 

- Verhouding tot de autoriteit: onbewuste gehoorzaamheid 

Pro memorie: identiteit berust steeds op een groep. Veel effecten qua onbehagen op het niveau van het 

individu moeten op groepsniveau begrepen worden. Het feit dat we ze voornamelijk op het niveau van het 

individu begrijpen, is op zich al een illustratie van de ver doorgevoerde individualisering.  

Het onbehagen wordt door het individu aangevoeld als een individueel probleem (denk aan eenzaamheid; 

maar ook: eetstoornissen, burn-out, …), terwijl het bijna altijd maatschappelijke problemen zijn die door grote 

groepen ervaren worden. Veel van wat nu volgt, is dus niet alleen maar ‘individueel’.  

ALGEMEEN: ME, MYSELF AND I  

Huidig tijdperk van individualisering heeft een lange voorgeschiedenis, en gaat van start met de Verlichting. 

16de eeuw: Montaigne: ‘Que sais-je?’ in zijn Essais → schrijft over van alles en nog wat, maar heeft 

eigenlijk maar één echt onderwerp. Namelijk de weg naar zichzelf vinden. 

17de eeuw: Descartes; ‘Je pense, donc je suis’. → Descartes gaat op zoek naar zekerheid over zichzelf. 

Hij is iemand die heel erg twijfelt en is op zoek naar een subjectieve zekerheid (religie bestond niet 

echt meer). Hij vindt de zekerheid in het eigen denken, in zichzelf.  

Beiden op zoek naar … zichzelf. 

= ‘geboorte van het subject’ = geboorte van de twijfel  

Theologie treedt naar achter, wetenschap en “denkende ik” treden naar voor. De psychologische treden 

worden gelegd. Vanaf die periode komt in de identiteit één van de vier bepalende verhoudingen steeds meer 

op de voorgrond te staan: de verhouding tot onszelf.  

NB: Psychologie, als bestudering van het individu, kan pas ontstaan na Descartes. 

Voordien: bestudering van de hogere ziel, als onderdeel van het goddelijke/het transcendente, en dat 

tegenover het lagere lichamelijke. 

Vanaf Descartes wordt een religieuze traditie geseculariseerd, met een verschuiving van ziel/geest 

naar het denken, en dus van theologie naar filosofie, nog later naar psychologie. Het bewust denkende 

Ik (Je pense, donc je suis) wordt het nieuwe studieobject. Psychologie is eigenlijk een egologie, met de 

illusie dat het individu een atomaire eenheid is.  
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Zie Kant: Wat kan ik kennen, wat moet ik doen, wat mag ik hopen? Met als onderbouw: wat is de 

mens? 1 

Tegenwoordig: ‘Ik’ sta centraal en elk individu beschouwt zichzelf als centrum van de wereld. Laatste 25 jaar is 

het tijdperk van ‘Me, myself and I’. 

Vergelijk ‘De vriendschap’ Connie Palmen en ‘Drift’, Bregje Hofstede 

Vergelijk: rechten van de mens zijn rechten van het individu geworden  

Merk op: bij haar ontstaan is psychologie nog zeer sterk afhankelijk van religie/theologie/filosofie, met daarin 

het idee van een noodzakelijke vervolmaking van het individu.  

Zie titel van het eerste boek over psychologie (1594): Psychologia, hoc est de hominis perfectione 2 

geschreven door Goclenius, een Duitse filosoof. Psychologie over de volmaakte mens. Idee van 

excelleren, optimaliseren, zelfvermaking staat centraal.  

Cfr inleidend college, eudaimonia bij Aristoteles: elk levend wezen is gericht op een optimale zelfrealisatie. Als 

idee vandaag de dag zeer gangbaar, maar: wat houdt dat ‘optimaal’ in?  

Het neoliberale vertoog reduceert identiteit tot: cliënt, consument, ondernemer, met accent op werk. 

Identiteit valt samen met professionele identiteit (vooral: met je professionele status); zonder job ben je 

niemand. 

Vrijemarktvertoog bepaalt de constructie van de huidige identiteit en de daarin vervatte normen en waarden: 

- Verhouding tov mijzelf en mijn lichaam 

- Verhouding tov ander-gelijke 

- Verhouding tov andere gender 

- Verhouding tov autoriteit 

De voorbije decennia zijn deze ingrijpend veranderd. 

 

1 Op KLARA legt Greet Van Thienen  de vragen van Kant voor aan hedendaagse wetenschappers, wat bij tijd en 

wijlen zeer boeiende radio oplevert, allemaal gratis te beluisteren via podcast: 

https://klara.be/kantenklaar2019 

2De volledige titel luidt: Psychologia: hoc est De hominis perfectione, animo et in primis ortu hujus, 

commentationes ac disputationes quorundam theologorum & philosophorum nostrae aetatis, Marburg 1594. 

https://klara.be/kantenklaar2019
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NEOLIBERALE VERHOUDING TOT MIJZELF: NOOIT BEN IK GOED GENOEG  

Neoliberale identiteit vertrekt bij twee uitgangspunten (cfr supra) 

1) Mens is maakbaar (verlost ons van de dwang van de determinatie van bv. de sociale klasse), we 

hebben heel veel mogelijkheden ons te ontwikkelen, en die mogelijkheden liggen op voorhand niet 

vast. Het loopt vast waar die maakbaarheid vertaald wordt in het moeten maken (excelleren, 

maximaliseren → vooral economisch, financieel). Wie niet succesvol is, heeft het aan zichzelf te 

danken. 

2) Mens is een competitief wezen 

MAAKBAARHEID 

We hebben potentieel gezien, veel mogelijkheden om ons te ontwikkelen en die mogelijkheden liggen niet 

vast. Wij zijn één van de diersoorten die de grootste aanpassingsvermogens toont. 

Ontologisch correct én hoopvol, zie identiteit als constructie. Maakbaarheidsidee staat in schril contrast tot 

deterministische opvattingen (predestinatie, genetisch, sociale klasse). 

Sluit aan bij belangrijke kenmerken van de menselijke soort: aanpassingsvermogen en leervermogen. Zie 

onderwijsmeritocratie: de mogelijkheden van kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling helpen brengen. 

Neoliberale interpretatie van Aristoteles: optimale zelfrealisatie is ‘excelleren’, waarbij:  

- Excelleren = maximaliseren (cfr supra, inflatie van superlatieven, megasuperawesome) 

- Het criterium is economisch-financieel.3 

 

3 Kritische opmerking: willen excelleren & concurrentie zijn toch van alle tijden (‘Plus est en vous’)? Wat zijn de 

verschillen tussen de huidige en de vroegere versie? 

1; Voorgehouden idealen zijn overal dezelfde (maximalisatie & financieel); keuzemogelijkheid wordt zeer 

gering. 

2; Huidige idealen zijn individueel en hebben nog nauwelijks te maken met de groep of de maatschappij (wie 

zet zich nog belangeloos in voor het hogere ideaal?). 

3. Concurrentie is heel vaak een zero sum game (‘Winner takes it all’), wat de ongelijkheid disproportioneel 

doet stijgen. 

4; De intensiteit waarmee de ideaalbeelden opgedrongen worden is gigantisch. Er is simpelweg geen 

ontsnappen meer aan. 

5; Huidige idealen worden cijfermatig uitgedrukt (professioneel, maar ook privé) zodat mijn resultaat (mijn 

‘score’) nooit genoeg is (cijfers hebben geen interne grens). Cfr infra, parenthesis over ‘meten is weten’. 

6; Belangrijkste verschil; van kindsbeen af krijgen mensen te horen dat perfectie binnen de mogelijkheden ligt 

en dat het onze eigen ‘keuze’ en verantwoordelijkheid betreft. 
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Gecombineerd met de individualisering verschuift de idee van maakbaarheid naar “Iedereen kan en moet het 

maken” – met als gevolg beschuldiging in geval van mislukking. Responsabilisering wordt een politieke slogan. 

Voorbeeld: burn-out (armoede, werkloosheid,…) is een individueel probleem van iemand die 

niet stressbestendig (niet flink) genoeg is, niet genoeg ‘veerkracht’ bezit en vraagt om 

individuele behandeling (cfr slotcollege: functie van de psychologie?). 

Op de achtergrond ligt er een merkwaardige historische verschuiving: het idee van de menselijke beperking 

valt weg; perfectie is mogelijk, op voorwaarde van 1) voldoende inspanningen en 2) het maken van de juiste 

keuzes (‘Happiness is a choice’). Merkwaardig, omdat menselijk falen & onvolkomenheid tot voor kort een 

gegeven waren binnen wat we in deze colleges samenvatten onder de noemer van het ‘transcendente’. Idee 

van het tekort valt weg, men denkt dat perfectie mogelijk is. Want dan heb je jezelf niet voldoende 

ingespannen of de foute keuzes gemaakt.  

Gevolgen op het vlak van de verhouding tegenover onszelf en ons eigen lichaam: 

Historische wijziging in zelfbeeld: van ‘ik ben slecht’ naar ‘ik ben nooit goed genoeg’; onvolkomenheid 

en onvolledigheid worden ervaren als persoonlijk falen. Vandaag zijn we goed, maar nooit goed 

genoeg, hier worstelen we mee. Door het feit dat dit binnen een competitief beeld gesitueerd wordt, 

mogen we dat niet als dusdanig aan de buitenwereld tonen. 

Beeld gepresenteerd aan de buitenwereld (‘publieke persona’) is nagenoeg steeds (hyper)positief, in 

functie van de marktwaarde (zie sociale media); het intieme zelfbeeld is vaak negatief (‘impostor’-

syndroom), en mag niet getoond mag worden (tenzij het succes oplevert, en men kan ‘pronken’ met 

mislukking). Manische buitenkant, depressieve binnenkant. Onszelf tonen naar de buitenwereld als 

iemand die het gemaakt heeft. Terwijl er eigenlijk veel mensen met het idee leven dat ze het niet 

gemaakt hebben.  

Als we het vroegere zelfbeeld gaan bekijken, dan is het effect het schuldgevoel. De behandeling die 

daarbij hoorde was de psychotherapie. Je kan een lijn trekken van de biecht, naar de psychotherapie. 

Tegenwoordig draait het over schaamte. De blik van de beoordelende ander staat centraal.  

Uitleg: 

Excelleren = maximaliseren, dus voortdurende concurrentie ook en vooral met jezelf. Vandaar de 

betekenisvolle evolutie sedert pakweg 1990 in de manier waarop we onze ontologische verdeeldheid 

ervaren. 

Vroeger: ‘ik ben slecht’ 

- Vijandige verdeeldheid tussen lichaam en ziel, wegens verboden verlangens  

- Overtuiging slecht (zondig) te zijn  

- Voornaamste emotie: schuld  

- Bijbehorende stoornis: neurose (ik ben slecht) of perversie (evolutie: van biecht naar 

psychotherapie → doel is loskomen van de schuld) 
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Vandaag: ‘nooit ben ik goed genoeg’  

- Verdeeld tussen wat ik reeds ben en wat ik nog moet worden  

- Overtuiging dat het nooit goed genoeg is  

- Voornaamste emotie: schaamte (“ik ben beschaamd want ik beantwoord niet aan die hoge 

verwachtingen, aan de normen die op me afkomen op school…. Overal is er perfectie en dat is 

niet het geval bij mij. Dus ik heb me niet genoeg ingespannen vandaar dat ik me beschaamd 

voel.” Schaamte omdat de blik van de beoordelende ander centraal staat. We stellen onszelf 

voortdurend bloot aan de blik van de ander. Vandaar schaamte en niet schuld).  

- Bijbehorende stoornis: depressie (ik faal) of pathologisch narcisme (evolutie: van 

psychotherapie naar coaching, geloven dat je het succes bent dat verwacht wordt). Coaching 

betekent dat je iemand helpt om te proberen dat ideaal te bereiken (om nog meer efficiënt te 

worden dan hij of zij al was).  

COMPETITIVITEIT 

Ontologisch correct: wij zijn sociale zoogdieren die leven in een sociale hiërarchie gebaseerd op competitie.  

Maar: ontologisch zijn sociale zoogdieren ook ‘prewired’ (geprogrammeerd) voor prosociaal gedrag en 

samenwerking met anderen. Dat pro sociale is zelfs meer dominant dan het competitieve (nl. het eigen ik 

eerst).  

De exclusieve focus binnen het neoliberale vertoog op het competitieve ontkent de evolutionaire prosociale 

gerichtheid. 

= reductie tot de ‘rationele speler’, de ‘homo economicus’, als ‘natuurlijke’ versie van de mens 

(wanneer het veronderstelt ‘natuurlijke’ van een kenmerk als rechtvaardiging gebruikt wordt, is dat 

bijna altijd een ethische valkuil, net zoals het idee van het ‘tegennatuurlijke’) 

Maakbaarheid & verplichting tot succes leiden tot een veralgemeend concurrentieprincipe om jezelf beter in 

de ‘markt’ (seksueel-relationeel; professioneel-financieel) te kunnen positioneren, om steeds meer te ‘hebben’ 

(cfr infra: pleonexia). “Stilstaan is achteruitgaan!”  

Lewis Carroll, Alice in Wonderland, de Rode Koningin aan Alice:  

“Hier moet je zo hard rennen als je kunt om op dezelfde plek te blijven. En als je ergens anders wil 

komen, moet je nog minstens twéé keer zo hard rennen.” 

Bovendien competitie met onszelf: we leggen onszelf steeds hogere eisen op, zowel professioneel (‘targets’), 

sociaal (sociale media: aantal likes), als lichamelijk (x aantal stappen per dag). 

Bv. we willen eerst 10.000 stappen zetten, plots is dit niet meer genoeg en moeten het er 15.000 zijn. Mensen 

treden steeds meer in competitie met zichzelf en met hun eigen lichaam. Dat zelfs ten nadele van de 

gezondheid. We willen zo gezond zijn, dat we er eigenlijk vooral ziek van worden. 

Schadelijkste toepassingsveld: het eigen lichaam (plastische chirurgie, eetstoornissen, gebruik stimulantia als 

prestatieverhogende middelen) 

= bron van een nieuwe vervreemding: de voorgehouden identiteit gaat in tegen het lichaam als organisme; 

duidelijk gebrek aan congruentie 
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- Steeds minder afstemming op noden van het organisme (zie stress, als een teveel aan prikkels) 

- Steeds toenemende versnelling  

Casus: ‘fitbit’, ‘wearable’ 

Het zit in ons ingebakken om proberen te beantwoorden aan het verlangen van de ander. We willen graag 

gezien worden, betekent dat we op basis van dit onszelf proberen te modeleren naar het beeld waarvan 

we denken dat de ander dat van ons verwacht.  

Bv. personen gebruiken make-up, juwelen… om beter te beantwoorden aan het verlangen van de ander.  

Bv. doen aan ultrasporten, voedingsafwijkingen (ortho-anorexie), plastische chirurgie schuift steeds verder 

op: flaporen, lippen, borsten, schaamlippen… Alles wordt tegenwoordig gedaan om het lichaam te laten 

beantwoorden aan de verwachtingen van de ander. Deze ingrepen op het lichaam zijn niet meer gezond. 

‘Mens sana in corpore sano’ is toch een goed idee? 

Onze bezorgdheid om ons lichaam is niet langer zorgzaam, het is een bezorgdheid over de afstand die we nog 

moeten afleggen om het ideaal te bereiken. Met als gevolg dat we onszelf ziek maken, mentaal en lichamelijk, 

in naam van een veronderstelde ‘gezondheid’ = “Ziek van gezondheid”.4   

We treden ook in competitie met zichzelf. We zijn verdeelde wezens en daarom lukt dat. We willen onszelf 

steeds beter maken. Vervreemding in die zin dat het beeld dat we proberen te realiseren steeds minder 

afgestemd is op intrinsieke noden. Er is ook een toenemende versnelling/maximalisering aan verbonden.  

Als je een samenleving hebt die het ene heel sterk benadrukt en het ander tussen haakjes zet, dan zorgt dat 

voor intern conflict. Gevolg is meer interne verdeeldheid. Het onbehagen dat hieraan gekoppeld is, is ziekte. 

We worden er letterlijk ziek van. Dit komt omdat we ook in competitie treden met onszelf omdat we verdeelde 

wezens zijn.  

Het ‘onbehagen’ gaat hier veel verder dan enkel onbehagen, want veel mensen vallen uit door ziekte, hetzij 

medisch, hetzij psychologisch, ten gevolge van het willen beantwoorden aan de spiegelingen voorgehouden 

door de Ander.  

Deze spiegelingen zijn incongruent, waar ze ingaan tegen bepaalde ontologische kenmerken van de mens-als-

sociaal-dier en tegen de draagkracht van het lichaam. Ze veroorzaken een vervreemding, in een hedendaagse 

betekenis van het woord, met ziekmakende gevolgen (cfr infra: Besluit: onbehagen vandaag): 

- Ingrepen op het lichaam: het zit in ons ingebakken om te proberen te beantwoorden aan het 

verlangen van de ander. Iedereen wil op een of andere manier graag gezien worden, dus je 

presenteert u op een manier dat je denkt dat de ander van u verwacht (bv. juwelen dragen, make-up 

dragen, kledij aanpassen…). Vaak ziektes waar de geneeskunde geen antwoord op heeft. Er zijn binnen 

de geneeskunde steeds meer vraagtekens dan antwoorden. 

 

4 https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/we-zijn-het-recht-op-ziek-zijn-verloren/article-normal-

108859.html?cookie_check=1586155645 

 

https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/we-zijn-het-recht-op-ziek-zijn-verloren/article-normal-108859.html?cookie_check=1586155645
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/we-zijn-het-recht-op-ziek-zijn-verloren/article-normal-108859.html?cookie_check=1586155645
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- Stijging van het aantal langdurig zieken  

Ingrepen op het lichaam worden steeds ingrijpender 

- ‘Body shaping’: voedingsupplementen, ultrasporten, orthorexie, … 

- ‘Esthetische’ chirurgie: gebit, maar ook oren, neus, lippen, borsten, billen, correctie van de 

schaamlippen & anal bleaching, … 

Dergelijke vormen van automutilatie kaderen binnen het veralgemeend concurrentieprincipe en de 

voortdurende (zelf)evaluaties. Dit draagt bij tot chronisch verhoogde stress, met kwetsuren en ziekte tot gevolg 

(naast de daling van zelfbeheersing, zie hoger). 

Stijging van het aantal langdurig zieken op basis van chronische stress (gaat hier niet om bejaarde mensen, wel 

30- 40-jarigen):  

Acute stress verhoogt ons reactievermogen maar verlaagt onze immuniteit (gevolg: meer vatbaar voor 

ziektes). Gezonde reactie, verdedigingsreactie van het lichaam tegen iets dat het lichaam als 

bedreiging ervaart. Maar ten koste van de immuniteit. Onze immuniteit daalt wanneer we in een 

situatie van acute stress ons meer weerbaar moeten maken.  

Bv. Men neemt een groep proefpersonen en in eerste instantie gaat men het stressniveau meten. Delen 

in twee groepen: groep met hoog stressniveau en laag stressniveau. Daar ga je een wondje op de 

onderarm aanbrengen en kijken hoe snel dat wondje geneest. Bij mensen die een hoog stressniveau 

vertonen zie je dat de wondgenezing veel meer tijd vraagt.  

Bv. terug 2 groepen met laag en hoog stressniveau. Deze besmetten we met virussen (bv. een 

verkoudheid. Diegene met het hoge stressniveau, zullen sneller deze verkoudheid ontwikkelen.  

Chronische stress: verhoogt onze immuniteit, maar deze keert zich tegen het eigen lichaam – gevolg: 

duidelijke correlatie met mentale aandoeningen (angst, depressie) en met meerdere ziektebeelden 

(obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, bepaalde vormen van kanker, diabetes, auto-

immuunziektes). Ons lichaam zal gedurende een veel langere periode een verdedigingsreactie 

opzetten en daardoor zal die immuniteit verhogen tot ongezonde niveaus. Dit heeft als gevolg dat ons 

immuniteitssysteem zich zal keren tegen eigen goede systemen. Je krijgt een complexe reacties tussen 

verschillende lichaamsmechanismen. 

Kettingreacties via psychoneuroendocrinoimmunologie (PNEI): Psychosociale oorzaken hebben 

Neurologische effecten (op HPA-as en limbisch systeem) die Endocrinologische veranderingen 

(stresshormonen) aansturen waardoor de Immuniteit daalt en verschillende ziektes kunnen volgen.5 

We weten nu dat langdurige stress een aantal effecten heeft op verschillende lichaamssysteem en aan 

het einde van de rit krijg je verschillende mogelijke ziekte aandoeningen (die chronisch zijn). Het 

verband kan minder makkelijk hard gemaakt worden (tegenover bv. een omgeving met lood waardoor 

je een loodvergiftiging hebt opgedaan). Het merendeel van ons is zich zelfs niet eens bewust van die 

bedreigende omgeving. Acute stress doet zich plots voor, bij die langdurige zijn we er niet van bewust 

en treedt sluipend op. 

 

5 Deze ontwikkeling in de medische wetenschap is fascinerend en komt neer op een wetenschappelijke 

invulling van het holisme, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoneuroimmunology 
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Bijkomende oorzaken:  

- De toegenomen versnelling, met ADHD als cultuurfenomeen tegenover burn-out (de tijd stopt); de 

medisch effecten van de veralgemeende versnelling is moeilijk hard te maken – toch opvallend hoe 

vertraging & verstilling tijdens de corona lockdown door velen als positief worden ervaren. 

- Overmaat aan prikkels (visueel en auditief), en ‘plots’ zijn er meer ‘hoogsensitieven’ (naast autostrade 

wonen = hoger stressniveau dan in stille omgeving) 

- Ruimer: de sociaal-economische ongelijkheid (status & inkomen) draagt bij tot ziekte, zoals 

aangetoond door twee ondertussen klassieke studies:  

Whitehall study: het status syndroom (plaats waar de ambtenaren/de overheid zich bevindt). 

Ambtenaren werden gevormd om te kijken hoe hun gezondheid/ziekte evolueerde.  

Zeer grondig: 17.500 deelnemers, homogene werkomgeving (ambtenaren) gevolgd gedurende tien 

jaar, met als focus ziekte & gezondheid. 

Belangrijkste vaststelling: hoe lager de rang, hoe hoger de mortaliteit, zelfs met correctie voor een 

aantal factoren. Ondertussen bekend als het ‘status syndrome’. 6 Stress ten gevolge van hiërarchische 

ongelijkheid. Hoe hoger in de rang, hoe meer stress, veel meer verantwoordelijkheid. Deze studie 

bevestigt dat mensen hoog in de hiërarchie hoge stressniveaus hebben, maar de mensen die onderaan 

staan hebben even hoge stressniveaus. Daarom nood aan organisatievormen die meer horizontaal 

zijn. 

Later onderzoek: koppeling aan stress, omdat bleek dat stress op het laagste niveau vaak hoger lag 

dan bij de hogere. Het idee ‘hoe hoger de rang, hoe meer stress’, klopt duidelijk niet (het stressniveau 

bij werklozen ligt zeer hoog).  

In dit onderzoek accent op statusverschil. Accent op inkomensongelijkheid in het volgende onderzoek. 

The Spirit Level (Wilkinson & Pickett); effecten van ongelijkheid op mentale én fysieke gezondheid (zie 

hoger).  

Whitehall studie betreft een homogene werkomgeving (ambtenaren). Het reeds besproken onderzoek 

van Wilkinson & Pickett is algemeen maatschappelijk.  

Conclusie: hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe slechter het gesteld is met de mentale en fysieke 

gezondheid (zie hoger: OESO rapport van 2015 betreffende ongelijkheid) gemeten aan de hand van 

psychosociale gezondheidsindicatoren.  

Epidemiologische vaststellingen op EU-niveau sluiten daarbij aan: het laatste decennium is er een 

ernstige toename van hart- en vaatziektes, obesitas en diabetes, depressie en angststoornissen. 7  

 

6 Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Whitehall_Study 

7 LSE (2006). The Centre for Economic Performances Mental Health Policy Group (2006). The Depression 

Report: A New Deal for Depression and Anxiety Disorders. 

http://eprints.lse.ac.uk/818/1/DEPRESSION_REPORT_LAYARD.pdf 

http://eprints.lse.ac.uk/818/1/DEPRESSION_REPORT_LAYARD.pdf
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Besluit:  

- Voorgehouden idealen van maakbaarheid en competitiviteit, gecombineerd met individualisering, 

veroorzaken vervreemding, 

- Met gevolgen: biologisch (ziekte), sociaal (wantrouwen, eenzaamheid) en psychologisch (depressie, 

narcisme) 

VERHOUDING TOT ANDERE GENDER  

Positief: duidelijk vooruitgang, als resultaat van de verdwijning van de traditionele patriarchale autoriteit en 

het verdwijnen van de daarbij horende normeringen – hier is er wel degelijk sprake van een liberaliserising. 

Vermindering van ongelijkheid die tot 1980-1990 toch aanwezig was. Denk aan: 

- Toenemende gelijkwaardigheid, afname van structureel geweld (perceptie is anders!), misbruik uit 

het verleden komt boven water (Me too). 

- Kanteling in genderverhouding hoogopgeleiden: 60 % vrouwen, 40 % mannen; strookt ongeveer met 

procentuele verhouding in populatie. Vroeger deden enkel mannen hoog opgeleide studies, na 2000 

voor het eerst evenveel vrouwen als mannelijke eerstejaars. 

- Daling aantal kinderen per vrouw (beste contraceptivum = diploma); mannen nemen geleidelijk meer 

deel aan opvoeding en gezinstaken. Duidelijke correlatie tussen opleidingsniveau van vrouwen en het 

aantal kinderen die ze nemen.  

- Uitbreiding van binaire genderopdeling naar grotere diversiteit (LGBTQ+);  

Negatief:  

- Emancipatie neemt af (cfr supra). De veronderstelde hedendaagse gelijkheid tussen man en vrouw 

betekent dat vrouwen evenzeer moeten deelnemen aan de eindeloze competitie (en daarbij 

desgevallend hun vrouwelijke ‘attributen’ als ‘wapens’ moeten inzetten). ‘Gelijke kansen voor de 

vrouw’ betekent ‘Gelijke kansen aan de top’. Zoveel mogelijk vrouwen moeten over het glazen plafond 

geraken. Dat is geen emancipatie zoals het oorspronkelijk begrepen werd. Oorspronkelijk betekent het 

een gelijkwaardigheid van de vrouwen ten opzichte van de mannen. Nu betekent emancipatie 

gelijkwaardigheid aan de top. Dit mag je dus niet als emancipatie benoemen. 

De oorspronkelijke bedoeling van de emancipatie, zijnde het nastreven van gelijkwaardigheid tussen 

de vrouwen als groep met de mannen als groep, gaat daarbij volledig verloren, net zoals de solidariteit 

binnen de groep. 

- Problemen verschuiven van het seksuele naar het relationele vlak: echtscheidingen veel frequenter, 

om meerdere redenen (seks is geen bindmiddel meer; vrouwen zijn economisch onafhankelijk; 

individualisering; huwelijk is een ‘investering’ voor het zich autonoom wanende individu); Je kan dit 

ook als autonomie zien. Namelijk je maakt de keuze om een relatie aan te gaan, en kan deze ook 

herzien indien het mislukt. 

 

LSE (2011). Mental Health Promotion and Prevention: The Economic Case.  

http://www.lse.ac.uk/businessAndConsultancy/LSEEnterprise/pdf/PSSRUfeb2011.pdf  

http://www.lse.ac.uk/businessAndConsultancy/LSEEnterprise/pdf/PSSRUfeb2011.pdf
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- Seksualiteit wordt bijna banaal; toch blijft seks disruptief, op grond van verwarring tussen verlangen 

naar erkenning/liefde en verlangen naar genot (genot als product slechts één klik of swipe verwijderd). 

Er ontstaat een illusie dat seksualiteit altijd probleemloos is en enkel genot oplevert. Het doorbreekt 

een bepaalde normaliteit, onze zelfcontrole (heeft te maken met driftmatigheid).  

→ Niet zozeer meer onbehagen, vooral een ander soort van onbehagen. 

- Genderverhoudingen zijn intrinsiek competitief, zie Darwin. Het neoliberale vertoog gaat dit 

uitvergroten én gebruiken. Denk aan:  

o Recuperatie van seksualiteit en relaties door consumentisme (‘Sex sells’) bv. betalen voor 

porno. Het zijn producten geworden, het gaat over consumeren. Reclamebeelden die je op tv 

ziet is softporno.  

o Liefde wordt vermarkt: ‘investeren’ in een relatie, de huwelijks’markt’. 

o Lichaam wordt vermarkt (verplicht jong, strak, performant, …) 

o Genot wordt een te maximaliseren product, met seksverslaving tot gevolg. 

o Vrouwelijke seksualiteit krijgt het mannelijk-competitieve model voorgehouden (zoveel 

mogelijk ‘scoren’). Opvallend dat na een korte periode de aandacht voor de vrouwelijke 

seksualiteit verdwenen ging, want werd geduwd in het keurslijf van het mannelijke 

competitieve model. Het mannelijke cognitieve model wordt overgenomen en opgelegd. 

o Competitie wordt commercieel uitvergroot (‘Temptation island’), ook binnen het koppel: wie 

is het meest succesvol? 

o Eis tot exclusiviteit in liefdesverhouding botst met het vrijheidsideaal. 

Maatschappelijke gevolgen: 

- Het klassieke huwelijk (man als kostwinner, vrouw als huisvrouw, kerngezin) heeft afgedaan. Dé 

uitdaging: welk nieuw samenlevingsmodel voor duurzame relaties en intimiteit? 

- Veel meer singles. 

- Toename eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen, met effecten op opvoeding en op 

uitwisseling van goederen (Erfenisrecht? Alimentatie? Ruimer: opvoeding?). Het kerngezin werd 

ongeveer maar 2 eeuwen als model gezien, en vooral in het Westen. Nu zien we hier een afname van 

en zijn we aan het zoeken hoe we de samenlevingsvorm het best kunnen organiseren. 

VERHOUDING TOT DE ANDER-GELIJKE: CONCULLEGA’S   

Evolutionair-ontologisch zijn er in ons twee botsende tendensen aan het werk, die aansluiten bij de twee 

constructieprocessen van onze identiteit (afstand nemen van, versus erbij willen horen): 

- Streven naar hogere positie in pikorde, dus ongelijkheid 

- Streven naar rechtvaardige verdeling, dus gelijkheid 
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Zie hoger: ‘Rank & Yank’-arbeidsorganisatie, als determinerende praktijk binnen het neoliberaal vertoog, 

schuift enkel het separatieproces naar voor, gebaseerd op concurrentie en installeert daardoor een typische 

verhouding tegenover de ander-gelijke, samengevat in het idee van concullega’s. Dit is ondertussen ook het 

geval buiten de werkvloer, in de ‘gewone’ verhoudingen. 

De ander is vooral een concurrent, en in het licht van de homo economicus-opvatting moet elk individu vooral 

meer bezitten en meer consumeren dan de ander. ‘Keeping up with the Jones’ betekent ‘Doing much better 

than the Jones’.  

Aristoteles waarschuwde voor ‘Pleonexia’8 = het steeds meer willen hebben, van bezit, roem en veiligheid. In 

zijn Ethica Nicomachea stelt hij dat de overheid de neiging tot pleonexia bij de mens moeten inperken (op 

grond van opvoeding en wetgeving); als dat niet gebeurt, volgen er spanningen, conflicten en uiteindelijk 

oorlog. Ingeperkt worden door opvoeding en overheid, gebeurt dat niet dan leidt dat tot een slechte 

maatschappij. Wij zijn net een maatschappij die inzetten op steeds meer en meer. 

Waarom ‘neiging tot pleonexia’? 

Dit spoort met de structurele onvolledigheid in onze verhouding tot de ander wiens verlangen we willen 

beantwoorden (‘le désir de l’homme, c’est le désir de l’autre’), wat door een neoliberaal vertoog nog 

aangewakkerd wordt:  

- Nooit zijn mijn antwoorden voldoende, nooit ben ik zeker dat ‘het’, dat ikzelf genoeg beantwoord aan 

de verwachtingen van de ander, en omgekeerd, nooit kan ‘het’, kan die ander voldoende antwoorden 

aan de mijne. 

- Het nieuwe vertoog verkondigt de boodschap dat we dit materieel kunnen oplossen, door het juiste 

product/veel producten te kopen en te geven/te krijgen, door ons lichaam op de juiste manier te 

trainen, te voeden, vorm te geven. 

- Merk op: er is géén intrinsieke grens, meer kan altijd nog meer meer worden (‘How much is 

enough?’).9 

- Dit levert niet het verwachte genot op, met als resultaat frustratie en nog méér proberen. 

Paradoxaal resultaat: meer bezit & genot leiden tot depressive hedonia (= we hebben alles, maar niemand 

voelt zich echt gelukkig. Meer hebben is dus niet altijd meer genot). 

Maatschappelijk gevolg: veralgemeende concurrentie betekent veralgemeend wantrouwen, en daardoor 

toenemende gevoelens van eenzaamheid (ook bij wie niet daadwerkelijk alleen is), in de zin van: op zichzelf 

aangewezen zijn.  

NB: klinische ervaring wijst uit dat ‘basic distrust’ de basishouding is bij iemand die opgegroeid is in 

een chronisch traumatiserende omgeving. Het feit dat ‘basic distrust’ tegenwoordig zo vaak optreedt, 

zegt iets over het opvoedingsklimaat. Basis wantrouwen tegenover de ander. We stappen bv. niet 

direct op iemand af die we niet kennen.  

 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Pleonexia 

9 Robert en Edward Skidelsky, Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven. Amsterdam, De 

Bezige Bij. Voor een bespreking zie: https://thisishowweread.be/hoeveel-is-genoeg/ 
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De door het dominante vertoog voorgehouden identiteit gaat bepaalde ontologische kenmerken in verhouding 

tot de ander uitvergroten: 

- Afgunst en hebzucht (‘Greed is good’) 10 (op wat de ander heeft) 

- Egocentrisme & narcistische theatraliteit (‘Kijk naar mij, kijk naar mij!’, moeten in het centrum van de 

belangstelling staan) 

- Opportunisme, ‘profitariaat’ 

En zal andere ontologische kenmerken onderdrukken: 

- Het prosociale (samenwerking, solidariteit) 

- Het erkenning krijgen van of geven aan de ander krijgt minder aandacht 

- Inequity aversion (= afkeer van ongelijkheid) 

Dit toont hoe identiteit evolueert op groepsniveau, onder invloed van maatschappelijke veranderingen. 

Betekent dat de samenleving een aantal disposities kan gaan uitvergroten en andere kan onderdrukken. 

Dit illustreert hoe identiteit evolueert onder invloed van maatschappelijke veranderingen: 

- Vorig maatschappelijk model (tot plus minus 1970): accent op verplichte conformiteit, geringe morele 

vrijheid, hoge sociale cohesie (met als gevolg een nood aan alleen zijn), hoog veiligheidsgevoel. 

Samenleving legde uitdrukkelijk het accent op de groep, samenwerken. Weinig aandacht voor het 

individu, om je eigen ding te kunnen doen. 

‘Bescheidenheid is een deugd’ 

- Neoliberaal model (plus minus na 1980): accent op verplicht individualisme; grotere morele vrijheid, 

lage sociale cohesie (eenzaamheid, met als gevolg een nood aan verbondenheid) laag 

veiligheidsgevoel. Nu hebben we een samenleving die het omgekeerde naar voor schuift, nl. het 

competitieve.  

‘Looking for number 1’ 

Parallel daarmee ontstond de volgende verschuiving: van een spanningsveld tussen individu en maatschappij 

naar een tegenstelling tussen individu en organisaties. We kunnen die tegenstelling verklaren door het feit dat 

het individu een wantrouwen heeft ten opzichte van de organisatie. Omgekeerd ook: de samenleving 

vertrouwt het individu niet meer want die willen alleen maar profiteren. De overheid die de burger niet meer 

vertrouwt, maar wantrouwt. 

 

10 (‘business card scene’ uit American Psycho (2000): 

http://www.youtube.com/watch?v=cISYzA36-ZY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cISYzA36-ZY
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Dit geldt zowel voor de maatschappij als voor verenigingen: 

- Individu identificeert zich niet langer met organisatie (‘wat brengt het op?’ – zie het tekort aan 

vrijwilligers bij jeugdverenigingen & sportploegen, zie het niet ingevuld worden van 

verkiezingsplaatsen) 

- Organisatie draagt geen zorg meer voor individu (‘herstructureren’). 

- Collega’s zijn vooral concurrenten: concullega’s. 

- Bij gebrek aan vertrouwen worden alle verhoudingen contractueel geregeld (bv. postbodes die 

moeten nagaan of ouderen bv. echt wonen waar ze aangeven te wonen, anders maken ze misschien 

gebruik daarvan om meer van hun pensioen te krijgen). 

Een geslaagde neoliberale identiteit komt in de buurt van narcisme en psychopathie, waarbij klassieke ethische 

principes overboord gezet worden. Dit geldt ondertussen ook voor de ruimere maatschappelijke organisatie. 

Deze verandering op het vlak van normen en waarden wordt pijnlijk duidelijk wanneer we een vergelijking 

maken tussen de huidige officiële handelwijze mbt vluchtelingen (laten verdrinken) en in 1979 (helpen). 

Vroeger werden mensen die vluchtelingen hielpen, in de bloemetjes gezet. Nu worden mensen die 

vluchtelingen helpen, veroordeeld. 

Bekijk de volgende documentaire van Geert Mak: https://www.vpro.nl/programmas/in-

europa/kijk/afleveringen/2019-2020/vluchtelingen.html 

Het ‘Wir haben es nicht gewusst’ (reactie van Duitse burgers na 1945, toen de nazi-gruwel duidelijk werd) is 

vandaag evenzeer een leugen als toen – we weten het wèl en we laten het gebeuren of moedigen het zelfs aan 

door te stemmen voor racistisch-nationalistische partijen.  

In die verhouding tegenover de ander kan je ervan uitgaan dat het maatschappijbeeld dat voorgehouden 

wordt, een bepaald ideaalbeeld voorhoudt.  

Dit brengt ons bij de verhouding ten opzichte van autoriteit. 

VERHOUDING TOT DE AUTORITEIT: ONBEWUSTE GEHOORZAAMHEID  

Dit betreft een belangrijk onderdeel van onze identiteit (Freud: Ueber-Ich), omdat het ons gedrag al dan niet 

inperkt (zelfbeheersing versus ontremming & mateloosheid). De vrijwillige onderwerping die bij autoriteit 

hoort, berust bij uitstek op de verinnerlijking (zie Elias) en dus op de identificatie met de ons voorgehouden 

autoriteit en de daarbij behorende normen en waarden. Indien het voorgehouden beeld verandert, dan komen 

er ook andere normen en waarden. 

Verhouding ten opzichte van de autoriteit overkoepelt de andere verhoudingen, want we moeten ons 

bepaalde waarden en normen eigen maken (verinnerlijking) aan de hand van een bepaalde autoriteit. 

In dit hoofdstukje focussen we niet op de inhoudelijke veranderingen van de normen en waarden (die kwamen 

hoger al aan bod, in de verhouding tot onszelf en in de verhouding tot de ander-gelijke), wel op de formele kant 

van onze verhouding tot autoriteit:  

- Wat is de mate van gestrengheid? 

- Hoe groot is de vrijwillige onderwerping?  

- Wat is de bron? De grond waarop die autoriteit gaat functioneren is de belangrijkste. 

https://www.vpro.nl/programmas/in-europa/kijk/afleveringen/2019-2020/vluchtelingen.html
https://www.vpro.nl/programmas/in-europa/kijk/afleveringen/2019-2020/vluchtelingen.html


164 

 

MATE VAN GESTRENGHEID:  

Algemene indruk: veel minder streng dan vroeger, omdat ‘de’ autoriteit minder streng is dan vroeger, en er 

veel meer toegelaten is dan pakweg dertig jaar geleden. 

- Andere lezing van het ‘minder streng dan vroeger’: de piramidaal-patriarchale autoriteit is verdwenen 

samen met de angst voor het ‘God ziet ons’, voor de controle en de bestraffing komende van de top; 

in de plaats daarvan is er horizontale, sociale controle gekomen, en angst voor uitsluiting – het is nog 

maar de vraag of dit ‘minder streng’ is.  

- Andere lezing van ‘meer toegelaten dan vroeger’: op religieus, seksueel en moreel vlak zijn we veel 

vrijer dan vroeger; daartegenover staat de huidige morele dwang tot succes en perfectie (altijd maar 

meer en meer) 

Maar het is ook onvolledig, we moeten zien hoe die vroegere autoriteit bijna altijd hiërarchisch georganiseerd 

was, en wat de verwantschap was met het religieuze. Als je een beetje handig was, kon je er wel aan 

ontsnappen. Vandaag de dag is het niet meer een controlerende blik van bovenaf, maar van links en rechts van 

ons (een sociale controle).  

Op vlak van identiteit worden we voortdurend voorgehouden dat we vrij en autonoom zijn (en dus 

verantwoordelijk) terwijl de controlerende blik overal aanwezig is, en het beeld waar we moeten aan 

beantwoorden, zeer dwingend voorgehouden wordt.  

Het besef zowel inzake de controle als het dwingende beeld is beperkt, de vervreemding is torenhoog zonder 

dat we dit beseffen – cfr infra: onbewuste gehoorzaamheid. Er is nauwelijks sprake van een bewuste, vrijwillige 

onderwerping. 

VRIJWILLIGE ONDERWERPING?  

Dit heeft alles te maken met determinatie of autonomie, aansluitend bij de twee constructieprocessen in onze 

identiteit, identificatie en separatie. Volwassen worden houdt in dat mensen kunnen kiezen om zich vrijwillig te 

onderwerpen, het bewust kiezen hiervan. Opvoeding wil zeggen dat we onze kinderen normen en waarden 

geven vanuit de maatschappij die we zelf belangrijk vinden. Kinderen gaan die vrij snel opnemen, je krijgt een 

verinnerlijking (geen externe dwang nodig).  

- Identificatieprocessen zijn determinerend: we vullen onze inhoud in op grond van de beelden die we 

voorgeschoteld krijgen 

- Separatie zorgt voor autonomie, afhankelijk van opvoeding & maatschappij en de mogelijkheid tot 

zelfreflectie: in welke mate krijgen we de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende beelden 

waarmee we ons kunnen identificeren, in welke mate kunnen we actief op zoek gaan naar nieuwe 

invullingen. Voorwaarde voor een bewuste keuze is zelfreflectie. Je wordt je van iets bewust, en dat 

zorgt er voor dat je bepaalde keuzes gaat maken, het zorgt voor nieuwe invullingen. 

Het begrip ‘vervreemding’ krijgt ook hier een hedendaagse invulling. Externe dwang in de opvoeding werd 

vervangen door een interne dwang (vrijwillig onderwerping dus tussen haakjes gezet door de interne dwang). 

Volwassen worden houdt onder meer in dat we ons bewust worden van bepaalde beelden met daarin 

inbegrepen normen en waarden. Die bewustwording zal als effect hebben dat we daar een beetje aan 

beginnen sleutelen (kleine aanpassingen aanbrengen).  
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Een maatschappij kan op een zodanige wijze georganiseerd zijn dat die mogelijkheid om bewust te kiezen 

aanwezig is. De voorwaarde hiervoor is dat die samenleving geen pense unique gaat opleggen 

(eenheidsdenken waarbij er geen ander denken mogelijk is, waar er geen alternatieven denkbaar zij). Dit is de 

maatschappelijke voorwaarde om tot autonomie/volwassenheid te komen. In onze samenleving hebben wij 

ook heel sterk een pense unique. Dit is het dominante vertoog. Dan komen we bij het begrip vervreemding. 

Traditionele vervreemding: de voorgehouden beelden (zie dominant vertoog) berusten op een onderliggende 

ideologie/religie, die zich ook aandient als ideologie/religie. Daardoor kan het individu zich op grond van 

zelfreflectie bewust worden van de ideologisch-religieuze impact en eventueel kiezen voor andere invullingen. 

Waar de zelfreflectie ontbreekt, heerst er een ‘vals bewustzijn’. 

Huidige vervreemding: ogenschijnlijk a-ideologisch, ogenschijnlijk vrije keuze; is evenwel evenzeer ideologisch 

maar dient zich niet zo aan, met als gevolg minder herkenbaar en minder aanvechtbaar; de mogelijkheid tot 

zelfreflectie wordt daardoor veel geringer en het ‘vals bewustzijn’ veel algemener. 

We kunnen ons pas vrijwillig onderwerpen als we ons bewust zijn van die onderwerping. Bewustwording van 

die voorafgaande determinerende beelden, van het vertoog als dusdanig. Dat is vandaag de dag onbereikt. Die 

huidige vervreemding kan nauwelijks als vervreemding erkend worden. Als we kijken naar onze eigen 

samenleving, dan is dat dominant discours van dien aard dat het verweven geraakt is met het volledige leven 

(met de verschillende velden zoals bv. werk) zodanig dat het niet meer erkenbaar is. Het is veel omvangrijker 

geworden en de bewustwording is veel geringer geworden. 

De onbewuste ongehoorzaamheid is ontzettend groot. Men moet zich richten naar een bepaalde regelgeving. 

Men doet dit automatisch en staat er nog nauwelijks bij stil. Verinnerlijking van een aantal waarden en normen 

zonder dat men zich er bewust van is. 

Vooral in het laatste geval wordt vervreemding zeer determinerend en de mogelijkheid tot autonomie zeer 

gering, terwijl dat niet als dusdanig ervaren wordt; in plaats van vrijwillige onderwerping volgt er onbewuste 

gehoorzaamheid: 

‘Als we onbewust gehoorzaam zijn, vinden we onszelf niet gehoorzaam, maar realistisch, normaal of 

rationeel. We leven alsof we weten hoe het leven echt is.’ (Adam Phillips). 11 Die is vrij groot, groter bij 

de jongere dan bij de oudere generatie. 

Er is zonder twijfel meer keuzevrijheid dan vroeger, maar we maken er te weinig gebruik van.  

Vb: studiekeuze is grotendeels vrij; maar: doorslaggevende factor betreft carrièremogelijkheden en dan 

vooral status en verloning – vandaar onderwijs als watervalsysteem (ouders laten kinderen in de ‘hoogste’ 

richting starten). Kwalitatief vrij hoogstaand onderwijs, degelijke universiteiten… met alle kritiek die we 

kunnen formuleren is het nog altijd een van de beste dingen die we gehad hebben.  

 

11 Phillips, A. (2016). Het plezier van alles wat mag, p.81.  

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Phillips_(psychologist) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Phillips_(psychologist)
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Keuzevrijheid is niet meer vrij, ouders gaan systematisch kiezen met één criterium (= welke 

school/opleiding kan ervoor zorgen dat mijn kind professioneel gezien het meest kan slagen). Ondenkbaar 

dat er zal nagedacht worden over een studiekeuze die veel minder carrièremogelijkheden opgelegd, zeker 

als die een hogere richting zou aankunnen. Keuze wordt gestuurd in de richting van een 

winstmaximalisatie.  

Algemeen: we ‘kiezen’ voor het meest succesvolle, en als dat niet lukt, dan één niveau lager, vervolgens nog 

eentje lager, enzovoort.  

= het leven als één groot watervalsysteem. 

Valkuilen bij de niet-aflatende vervreemding zijn uitnodigingen zoals: 

- Vanuit nationalistisch-politieke groeperingen om onze ‘echte’ culturele identiteit ‘waar’ te maken; die 

blijkt dan in elk land ongeveer dezelfde te zijn: de ‘hardwerkende, excellentienastrevende, 

gezagsgetrouwe Vlaming, Nederlander, Duitser, Fin, Zweed,…’. We zien dat de huidige politieke 

bewegingen een identiteit voorschotelen die eigenlijk heel paradoxaal is. Ze schuiven identiteit voor 

als zijnde echt en authentiek. Dat is aantrekkelijk voor iemand die op zoek is naar wie hij/zij is. 

Vandaag de dag spreekt men over een culturele identiteit. In Europa zie je het fenomeen voorkomen 

dat gaat over “de echte Vlaming, de echt Catalaan…”. Hoe die echte bv. Belg eruitziet, dan zie je dat 

die allemaal als 2 druppels water op elkaar lijken (hardwerkende, gezagsgetrouwe…).  

- Vanuit de reclame en mediawereld om onze ‘unieke individualiteit’ te laten primeren door het accent 

te leggen op ‘exclusieve’ aanbiedingen; bij nader toezien is die allesbehalve uniek… (‘branding’ is 

etymologisch echt wel de juiste term). Reclame die aanzet tot consumeren of iets kopen. Dan had 

men door dat identiteit iets is dat een verschil kan maken. Ze gaan inzetten op het individuele en 

product aanprijzen als iets dat je echt nodig hebt, omdat het de unieke activiteit nog meer kans en 

glorie geeft. Branding: als je u daarbij aansluit, sluit je eigenlijk aan bij de bende domme koeien. Als je 

u daardoor laat vangen maak je deel uit van de koeien. 

In de praktijk betekent dit dat we met zijn allen dezelfde, grotendeels overbodige spullen 

kopen, dezelfde rommel eten, aan dezelfde vormen van ontspanning doen, met zijn allen 

steeds harder werken, gevolgd door hetzelfde soort vakantie die we vervolgens op hetzelfde 

soort facebookpagina etaleren. 

Besluit: de ‘vrijwillige onderwerping’ is vandaag zeer groot, maar gebeurt allesbehalve bewust. Heeft veel 

meer te maken met onbewuste gehoorzaamheid, bewustwording is veel te gering. Dat kan voor onbehagen 

zorgen, want er treedt wrijving op. Je krijgt een onbehagen dat zeer moeilijk te vatten. Eens er een 

bewustwording ontstaat is het onbehagen niet geringer, maar het kan meer vastgehaakt worden aan de 

oorzaak (is minder vaag).  

WAT MET DE BRON VAN AUTORITE IT?  

Pro memorie: autoriteit berust op een grond, die door een meerderheid geloofd & erkend wordt, vandaar de 

vrijwillige onderwerping. Die grond is arbitrair, maar als die voldoende lang gefunctioneerd heeft, dan gaat 

men ervan uit dat dat echt zo is.  

Positieve evolutie sedert Verlichting:  

- Toenemende verinnerlijking en bewustwording, dus toenemende vrijwillige onderwerping en meer 

humane omgangsvormen 
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- Afname ongelijkheid in combinatie met de verdwijning van de traditionele bron van autoriteit 

(patriarchaat & religie & traditie), samen met de piramidale organisatiestructuur. Toenemende 

gelijkwaardigheid.  

- Evolutie naar horizontaal georganiseerde netwerkautoriteit, waarbij wetenschappelijk gefundeerde 

kennis als bron naar voren geschoven wordt;  

Opvallend bij netwerkautoriteit: 

- Kennis ligt niet langer ‘bovenaan’ bij één iemand, maar is verspreid over verschillende knooppunten 

binnen horizontaal georganiseerde netwerken en is gebaseerd op wetenschap. 

- Aard van kennis: niet langer religieus, wel wetenschappelijk  

- Angst: niet langer verticaal (angst voor straf van een ‘hogere’ instantie), wel horizontaal (sociale angst 

voor uitsluiting).  

MAAR: 

- Gedeeld geloof is zeer sterk gedaald, wantrouwen is toegenomen; oorzaak: de vermarkting van de 

politiek en van de wetenschap, waardoor systemisch gesjoemel publiek zichtbaar wordt. Wantrouwen 

zo groot dat ze uiteindelijk in niets meer geloven.  

- Gecombineerd met sociale media en horizontale autoriteit biedt dit een zeer vruchtbare grond voor 

alternatieve waarheden en complottheorieën 

VANDAAR: 

Hedendaagse tegenstelling tussen postmodern cynisme (‘ik geloof in niets!’) versus het enthousiast ontdekken 

van De Waarheid  (cfr infra red pilling) – beiden zijn problematisch op maatschappelijk niveau.  

- Cynisme impliceert een gebrek aan engagement 

- ‘De Waarheid’ verglijdt vaak naar fake science en complottheorieën. 

Vandaar het ontstaan van subgroepen met hun eigen ‘waarheid’ op grond van digitale bubbels en algoritmes 

(sociale media!). Merk op: ook hier is de basis van autoriteit een gedeeld geloof in een bron die kennis 

propageert.  

Ter illustratie, het opduiken van nieuwe termen: believers versus non-believers; influencers en volgers; 

alternative facts; factcheckers, e.d.m. 

Casus: Gebruik van YouTube en algoritmes werken radicalisering in de hand. 
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Hedendaagse ‘hersenspoeling’ en indoctrinatie gebeurt o.a. via YouTube. Onderzoek toont hoe sociale media 

vooral rechtse radicalisering in de hand werken, en met welke snelheid.12 Rechtse radicalisering staat voor 

antifeminisme en vrouwenhaat, anti-LGTBQ+, racisme, antisemitisme, klimaatontkenning, … De strategie heet 

‘redpilling’ (naar ‘the red pil’ uit The Matrix) en gebeurt via filmpjes waarin enthousiaste en charismatische 

leiders een nauwelijks te begrijpen theorie brengen met heel begrijpelijke conclusies (zwarte mensen zijn 

dommer; feministes zijn gevaarlijk; mannen moeten weer de baas worden), wat ervoor zorgt dat iemand 

‘geredpilled’ wordt en plots de ‘linkse leugens’ over feminisme, multiculturaliteit, migratie of het jodendom 

‘doorziet’. De video’s ageren tegen de EU, immigratie, George Soros, transgenders, links, … en spreken vol lof 

over Donald Trump, Jair Bolsonaro, Victor Orbán, Putin e tutti quanti. 

Merk op: indoctrinatie is niet nieuw; wel nieuw is het medium, de snelheid en de omvang. Die media, met die 

algoritmes ontstaat er uitdrukkelijk indoctrinaties. Is vaak niet zo bedoeld, maar wel zelfde resultaat.  

Onderzoek gericht op Nederlanders die op bepaalde sites zaten. Op 6 maand tijd werden een groot deel van 

die Nederlanders geradicaliseerd. Gaandeweg komen ze in een denkspoor dat niet meer voor rede vatbaar is, 

omdat ze alleen maar met dezelfde informatie te maken hebben. Sommige (vooral rechtste) groeperingen 

gebruiken dit bewust. Conclusies zijn duidelijk (bv: vreemdelingen zijn gevaarlijk, mannen moeten weer de baas 

worden, jodendom is gevaarlijk…). Als je dat als een normale mens bekijkt, zie je dat als onzin. Maar een onzin 

waar veel mensen in geloven, er zijn steeds meer mensen die in dat vangnet terecht komen. Ze worden in een 

richting gestuurd zonder dat ze dat zelf beseffen. Indoctrinatie is niet nieuw, is er altijd al geweest. Enkel de 

omvang is nieuw, en de manier waarop de processen gebeuren.  

 

 

 

12 Onderzoek: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/hoe-youtube-rechtse-radicalisering-in-de-hand-

werkt/ en https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/2019/radicalisering-youtube/ 

Een van de onderzoeksbesluiten is dat het risico op rechts terrorisme tegenwoordig veel groter is dan de 

vroegere linkse versie. 

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/hoe-youtube-rechtse-radicalisering-in-de-hand-werkt/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/hoe-youtube-rechtse-radicalisering-in-de-hand-werkt/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/2019/radicalisering-youtube/
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IV,4 ONBEHAGEN VANDAAG? 
Pro memorie (zie inleidingscollege): onbehagen is onvermijdelijk en wordt deels bepaald door een 

maatschappij, deels door de wezenlijke verdeeldheid van de mens: 

- De tegenstelling tussen bij de groep willen horen versus autonoom willen zijn 

- De verdeeldheid binnenin onze identiteit 

De vraag is in welke mate een bepaalde maatschappij het aan de mens intrinsieke onbehagen versterkt of zelfs 

een bijkomend onbehagen veroorzaakt. 

In het Westen leven we ongetwijfeld in paradijselijke omstandigheden, als resultaat van de vooruitgang 

gedurende de voorbije eeuwen. Let wel: lineaire vooruitgang sluit cyclische bewegingen niet uit, met daarin 

eventueel periodes van achteruitgang. 

Voorbije decennia: psychosociale gezondheidsindicatoren wijzen op achteruitgang, wat algemeen ook zo 

gevoeld wordt, in contrast tot de ‘trente glorieuses’. Oorzaak? Toename ongelijkheid, zie hoger Wilkinson & 

Pickett. 

De verklaring voor het onbehagen kan gevonden worden in vier velden in combinatie met het dominante 

vertoog en het feit dat we ons in de eindfase van een vrijemarktsamenleving bevinden: 

- Individualisering 

- Verlies van zingeving 

- Verscherping verdeeldheid 

- Vervreemding 

INDIVIDUALISERING 

Mens is een sociaal dier, wat in contrast staat tot het neoliberal vertoog, dat doelbewust ingaat tegen het 

gemeenschapsgevoel (‘there is no such a thing as society’) en het Homo economicus-model & bijbehorende 

concurrentie oplegt.  

Opgelegde individualisering wordt nauwelijks gecompenseerd door meer keuzevrijheid (zie toenemende 

regelgeving, toenemende vervreemding, onbewuste gehoorzaamheid).  

Gevolgen van het accent op concurrentie:  

- Erkenning door en aansluiting bij anderen daalt. Cfr Richard Sennett: “Who needs me?” – voor een 

groeiende groep luidt het antwoord: niemand. Dit is figuurlijk, in aantal gevallen zelfs letterlijk 

dodelijk. Men vindt geen aansluiting meer bij anderen. 

- ‘Erbij willen horen’ verschuift naar FOMO: niets mogen missen, moeten gezien worden (en vooral: op 

de foto staan!). Fear of missing out, voornamelijk een angst dat men er niet bij was. 

- Basic distrust  
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- Verlatingsangst gecombineerd met bindingsangst (klinisch gezien is deze combinatie typisch voor 

borderline stoornissen). Meest primaire angst die ieder van ons in zich draagt, nl. de angst om in de 

steek gelaten te worden. Gevolgd door bindingsangst, angst dat de ander te dichtbij komt, dat die 

ander ons zal overnemen (= intrusieangst). Vandaag een groeiende groep die beiden angsten heeft.  

- Veralgemeende gevoelens van eenzaamheid.  

Gebrek aan erkenning & eenzaamheid zijn zeer algemeen, en vermoedelijk de belangrijkste reden voor het 

huidige onbehagen. ‘Vermoedelijk’ omdat dit niet eenvoudig hard te maken valt. Huidige maatschappij kan het 

best getypeerd worden als een uitsluitingsmaatschappij.  

VERLIES VAN ZINGEVING 

De klassieke ideeën inzake transcendentie vooronderstellen een erkenning van Het Tekort, gevolgd door de 

constructie van een symbolisch en dus collectief antwoord, met een perspectief op de toekomst. 

Het hedendaags vertoog ontkent het tekort, promoot materiële antwoorden (consumentisme) op individueel 

niveau, samen met de opdracht ‘alles’ nu uit het leven te halen, want YOLO. Dergelijke antwoorden zijn nooit in 

staat van een bevredigende respons te bieden op de fundamentele vragen van liefde, fundamentaliteit, ziekte, 

oorsprong…  

Vaak gekoppeld aan het verdwijnen van religie, is enigszins waar, maar iets te oppervlakkig. Tot niet zo lang 

geleden werd er automatisch van uit gegaan dat er in ieder mensenleven een tekort aanwezig was, dat je nooit 

iets volledig kon waarmaken. Het idee van een tekort stond vroeger vrij centraal, en je ziet dat er collectief in 

groep een symbolisch antwoord wordt geformuleerd, religie is hier het meest bekend, maar ideologie hoort 

hier ook bij. Onze maatschappij ontkent het tekort, je moet maar de juiste keuzes maken of het juiste product 

kopen. 

Dit is structureel tot mislukken gedoemd, met als gevolg een ervaring van zinloosheid (in de dubbele betekenis 

van: geen richting, geen betekenis). Gevolg: zoektocht naar ‘alternatieve’ versies van zingeving, van 

complotdenken tot religieus fundamentalisme. Mensen gaan op zoek naar alternatieve groepen die een 

symbolisch antwoord bieden (zo kom je o.a. bij fundamentalisme).  

VERSCHERPING VERDEELDHEID 

We zijn verdeelde wezens, maar de vorm die de verdeeldheid vandaag aangenomen heeft zorgt voor een 

toename van het onbehagen.  

Maakbaarheid en hypercompetitiviteit versterken een innerlijke onvrede: nooit is het goed genoeg. Gevolg 

daarvan: accent op maximalisatie, wat op zijn beurt leidt tot mateloosheid. Er staat geen maat meer op, we 

proberen steeds harder en meer dat competitieve gerealiseerd te krijgen.  

Merkwaardig genoeg (‘meer’ is toch goed?) veroorzaakt dit vooral onbehagen.  

Dit is een bevestiging van wat Aristoteles reeds naar voren schoof: 

- Eudaimonia is een effect van ‘het juiste midden’, op grond van ‘goede gewoontes’ die inoefening 

vragen. 

- Pleonexia, het steeds meer willen hebben op vlak van bezit, roem en veiligheid, resulteert in 

toenemende spanningen, conflicten en oorlog 
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Psychologisch vertaald: in schril contrast met mateloosheid is zelfbeheersing een basis voor een gelukkig leven, 

zie het Marsmallow onderzoek. Kleuters worden in een neutrale ruimte gebracht en de proefleider brengt een 

snoep voor ‘als je die niet op eet, krijg je er straks 2, je mag ze onmiddellijk opeten, maar als je kan wachten 

krijg je er twee’. Men is die kleuters blijven volgen en nagekeken in welke mate ze hun leven op een goede 

manier hebben kunnen uitbouwen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment 

Met hilarische beelden13 

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ 

Verrassend resultaat uit follow-up: kinderen die de bevrediging konden uitstellen doen het als volwassene op 

ongeveer alle vlakken beter: minder obesitas, minder drugs, betere schoolresultaten, hoger gevoel van 

eigenwaarde, succesvoller op het vlak van relaties en werk. Kindjes die in staat waren om aan zelfbeheersing te 

doen, hebben een vrij gelukkig leven opgezet jaren later, zowel professioneel als relationeel.  

Kapitale vraag: waarom ontwikkelt het ene kind meer zelfbeheersing dan het andere? 

Algemeen: een opvoeding die gericht is op autonomie en zelfstandigheid waarbij ouders geleidelijk het kind 

toelaten zelf dingen te doen en daar alle vertrouwen bij hebben, zorgt voor grotere zelfbeheersing. Kinderen 

met heel strenge ouders, worden volwassenen die niet in staat zijn tot zelfbeheersing. Als je voortdurend 

onder controle staat van een gecontroleerde blik, en ineens valt die weg, dan zal je veel losser worden. 

Kinderen die het vertrouwen krijgen van de ouders om zelfstandig dingen te doen, zijn kinderen die gaandeweg 

in staat zijn om dingen te overwegen en het ene al dan niet te doen. 

 Drie factoren spelen een rol: 

1. Zelfbeheersing en zelfvertrouwen zijn uitdrukkelijk gerelateerd aan het vertrouwen dat de kinderen 

hebben in de ander. Mensen die geen vertrouwen hebben in de ander, zijn veel minder geneigd hun 

impulsiviteit in te perken (‘als ze het niet nu nemen, denken ze dat het straks weg zal zijn’). 

Kinderen die opgroeien tussen onbetrouwbare volwassenen in een weinig voorspelbare omgeving 

gaan voor onmiddellijke bevrediging. 14 

Vandaag: basic distrust sterk toegenomen; hoe lager het sociaal vertrouwen, des te groter het aantal 

mensen dat kiest voor kortetermijnwinst.  

 

13 De oorspronkelijke test van 1960 werd niet gefilmd, dit zijn opnames van latere hernames van de proef. 

14 Kidd, C. (2012). The Marshmallow Study Revisited. Zie 

http://www.rochester.edu/news/show.php?id=4622 en Kidd, C., Palmer, H. & Aslin, R. (2013). Rational 

Snacking – Young Children’s Decision-Making on the Marshmallow Task is Moderated by Beliefs about 

Environmental Reliability. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
http://www.rochester.edu/news/show.php?id=4622
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2. Zelfbeheersing is uitdrukkelijk gerelateerd aan de stemming van het kind.  

Bij een groepje kinderen creëerde de onderzoeker een droevige stemming (‘Beeld je in dat je aan het 

huilen bent, en er is niemand in de buurt om je te troosten’), bij een ander groepje een opgewekte (‘De 

tekeningen die je gemaakt hebt, zijn echt heel mooi’). Blijkt dat de opgewekte groep tot drie keer 

langer kon wachten dan de droevige om het snoepje op te eten.15  

Vandaag: stijging aantal depressies; wie depressief is, voelt zich waardeloos, daardoor daalt de 

zelfcontrole (met bv. overmatig grijpen naar wat niet toevallig ‘comfort food’ heet, vaak met 

overgewicht tot gevolg en dus nog meer reden om zich mislukt te voelen, ook als we ons droevig 

voelen grijpen we ernaar).  

3. Zelfbeheersing daalt tgv stress. 

Opgroeien in omstandigheden van ‘extreem en aanhoudend gevaar, onrust of armoede’ ligt aan de 

basis van het ontbreken van zelfbeheersing, en dat kan zelfs neurologisch-endocrinologisch verklaard 

worden. (Bv: herval bij roken wanneer je veel stress hebt) 

Vandaag: chronisch verhoogde stressniveau’s, dus daling zelfbeheersing.  

Samengevat: “Nooit ben ik goed genoeg” leidt tot mateloosheid, leidt tot daling zelfbeheersing = negatief 

effect op eudaimonia.  

Vicieuze cirkel: daling zelfbeheersing heeft vaak als gevolg dat iemand nog minder tevreden is met zichzelf (‘Ik 

ben een slechte ouder, ik kan me niet beheersen tegenover mijn kind’; ‘Ik ben een zwakkeling, ik kom er niet 

toe om minder zoetigheid te eten’; e.d.m.) waardoor innerlijke verdeeldheid en onbehagen nog toenemen.  

VERVREEMDING 

Vervreemding, dwz afwijkingen van een verondersteld origineel. Over welk ‘origineel’ gaat het hier (zie deel 

II,1; vijfde/zesde college)?  

Hedendaagse invulling van dat ‘origineel’:  

1. De mate waarin de voorgehouden identiteit afwijkt van ontologisch bepaalde kenmerken. 

2. De mate waarin de voorgehouden identiteit het lichaam aantast. De mate waarin we ziek worden.  

Ad 1: 

- Het belangrijkste biologisch-ontologisch kenmerk is dat wij tot de sociale zoogdieren behoren; elk 

systeem dat ons apart zet, maakt ons ziek. Zie hoger: individualisering. 

- Daarbij aansluitend: prosociaal gedrag op basis van wederkerigheid overweegt; een systeem dat 

‘eigen ik eerst’ bevordert, haalt onze minder goede ‘inborst’ naar boven; merk op dat prosociaal 

gedrag ons gelukkig maakt, in tegenstelling tot pleonexia. 

 

15 Mischel, W., Ebbesen, E. & Zeiss, A. (1972). Cognitive and Attentional Mechanisms in Delay of Gratification.  

Seeman, G. & Schwarz, J.C. (1974). Affective State and Preference of Immediate versus Delayed Reward.  
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- Reductie van onze identiteit tot professionele identiteit.  

Concreet: huidige maatschappij evolueert naar een tweedeling, met een bovenklasse die hard en lang 

werkt en heel veel verdient, dankzij een onderklasse die hard en lang werkt en heel weinig verdient, 

waarbij hard werken als belangrijkste ideaal niet in vraag gesteld mag worden.  

Dit is een hedendaagse illustratie van het begrip ‘vervreemding’ zoals Marx dat naar voren schoof, 

in combinatie met het ‘vals bewustzijn’.  

Opvallend: in 1930 voorspelde John Keynes een werkweek van vijftien uur, op grond van de 

productiviteitsstijging.16 Dankzij de robotisering is de stijging vele malen hoger dan hij verwacht had, 

zij het zonder het door hem verhoopte resultaat. In de plaats daarvan werken we veel meer uren en 

zijn we geëvolueerd naar een overproductie van wegwerpgoederen. Een economisch model dat niet 

gericht is op winstmaximalisatie en toegespitst is op de productie van duurzame goederen is een 

voorwaarde om Keynes’ voorspelling te realiseren. 

FEMMA is in België de eerste organisatie die dit daadwerkelijk gerealiseerd heeft, zie 

https://www.femma.be/nl/blog/artikel/dromen-worden-werkelijkheid 

Ad 2: 

Vervreemding betreft hier de mate waarin de voorgehouden identiteit negatieve effecten heeft op het lichaam. 

Cfr Aristoteles: ‘het goede leven’ is maar mogelijk als dat leven in overeenstemming is met de fusis, de ‘natuur’ 

van de mens. Deze negatieve effecten zijn grotendeels terug te voeren naar de reductie van identiteit tot 

professionele identiteit, gecombineerd met het ‘nooit genoeg’, met als resultaat een toename van stress 

gerelateerde aandoeningen.   

Bovendien veronderstelt de voorgehouden identiteit ook een ‘perfect’ lichaam, dwz perfect binnen de 

gendercompetitie en perfect binnen de professionele concurrentie, met opnieuw als maatstaf ‘nooit is het 

goed genoeg’.  

Gevolg: extreme ingrepen op het lichaam & stijgend aantal langdurig zieken ten gevolge van chronisch 

verhoogde stress. Stress is een meetbare, letterlijke dooddoener. Stress wordt louter als een psychologisch 

gegeven gezien, terwijl het eigenlijk ook wel een biologisch gegeven is. 

Besluit: ondanks objectief gunstige lichamelijke levensomstandigheden (voeding, huisvesting, medische zorg) 

toch ongunstige effecten op lichaam vanuit het maatschappelijk dominante vertoog. 

BESLUIT 

Onbehagen is de voorbije decennia toegenomen en dat heeft te maken met de maatschappelijke druk op 

identiteit en sociale verhoudingen. 

- Individualisering, gebrek aan erkenning, eenzaamheid  

- Reductie tot professionele identiteit zorgt voor verschraling 

 

16 J.M. Keynes (1930). Economic Possibilities for Our Grandchildren. Essays in Persuasion, New York: Harcourt 

Brace, 1932. 

https://www.femma.be/nl/blog/artikel/dromen-worden-werkelijkheid
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- De neoliberale invulling van ‘vrijheid’ legt de basis voor het recht van de sterkste, en dus voor macht. 

- Voorgehouden identiteitsideaal vermindert zelfbeheersing en bevordert mateloosheid 

- Opgelegde concurrentie in combinatie met de versnelling zorgt voor chronische stress, wat op zijn 

beurt het lichaam aantast 

- Verlies van gedeelde houding mbt het transcendente 

Algemeen: maatschappelijke bepaling gaat in tegen het erbij willen horen en verscherpt de verdeeldheid. 

Nodig: nieuwe invulling van gemeenschapszin en verbondenheid.  
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BIJLAGE (NIET TE KENNEN VOOR HET EXAMEN, WEL GRONDIG LEZEN) 

Parenthesis: ‘Meten is weten’en het misbruik van cijfers 17 

Kennis als bron van autoriteit veronderstelt 

1) Dat de kennis wetenschappelijk onderbouwd is 

2) Dat er een zo groot mogelijke consensus bestaat over de kennis 

3) Dat de autoriteit die oordeelkundig gebruikt in functie van het algemeen belang 

Een dergelijke autoriteit wordt aangevochten door de macht (zie hoger, promotie van fake 

wetenschap), waarbij misbruik gemaakt wordt van cijfers. Het gebruik van cijfers is tegenwoordig de 

belangrijkste vorm van framing, misleiding en simpelweg bedrog:  “Dit zijn dé cijfers, je ziet het toch, 

we hebben geen alternatief.” 

(1) echte cijfers kunnen misleiden 

Echte cijfers: natuurlijke getallen, verwijzend naar conventioneel vaststaande maateenheden van 

fysieke kenmerken (lengtemaat, temperatuur), die zoveel mogelijk gestandaardiseerd zijn. 

Wanneer het bovendien over ééndimensionele kenmerken gaat, dan is  kwantificering inderdaad 

perfect mogelijk.  

In dat geval geen discussie over cijfers, wel over de manier van verzamelen en over de wijze waarop 

ze voorgesteld worden.  

Wijze van voorstellen: 

Uitspraak: ’28 procent van de studenten zijn ontevreden over het opleidingsonderdeel statistiek!’ 

Vergelijk met: ’72 procent van de studenten zijn tevreden met het opleidingsonderdeel statistiek’. 

Grafiek: Gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd de voorbije honderdvijftig jaar, uitgedrukt in 

een grafiek, maar: 

 

17 Warm aanbevolen: Sanne Blauw, Het best verkochte boek ooit.* Hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden 

(* Met deze titel). De Correspondent, 2018. 

Voor studenten sociale wetenschappen in het algemeen en psychologie in het bijzonder: Mattias Desmet 

(2019), The Pursuit of Objectivity in Psychology. Owl Press. 

Website met een degelijke informatie over cijfermateriaal: 

Ludo Couvreur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waar is Wally gebleven? Zie https://doxaludo.wordpress.com/1-2-3-4-5-6-7-

waar-is-wally-gebleven/ 

 

https://doxaludo.wordpress.com/1-2-3-4-5-6-7-waar-is-wally-gebleven/
https://doxaludo.wordpress.com/1-2-3-4-5-6-7-waar-is-wally-gebleven/
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• indien schaalverdeling in eenheden van één graad, dan krijg je een bijna vlakke lijn en lijkt er 

niks aan de hand 

• indien schaalverdeling in eenheden van één tiende van een graad, dan krijg je een 

klimmende lijn vanaf 1975 (in 2015: 0,8 C gemiddeld hoger) 

Ook nodig: weten - schap dat een paar tienden verschil enorme effecten veroorzaakt. 

Het gebruik maken van absolute getallen: “Er zijn deze week 7 procent meer besmettingen” is een 

zinloze uitspraak als er niet bij vermeld wordt 1) of het aantal geteste mensen hetzelfde blijft en 2) 

wat het percentage besmette mensen is op de totale groep van geteste mensen. 

Manier van verzamelen/verwerken: 

Welke criteria? Vergelijking tussen aantal Covid-doden in verschillende Europese landen is niet 

eenvoudig, want de criteria voor een ‘Covid-dode’ zijn anders. Vergelijking tussen de landen heeft 

weinig zin. Een goede bron is dan ook altijd een complexe bron. 

(2) cijfers zijn niet altijd cijfers 

Mathematische beschrijving van bepaalde fenomenen leveren metingen van op voorhand 

uitgedachte constructies. Hoe definieer je bvb armoede? Werkloosheid? 

Belangrijke constructiemethode: commensureren, dwz verschillende elementen samenvoegen tot 

één categorie, bijvoorbeeld ‘armoede’ (Zie https://doxaludo.wordpress.com/1-2-3-4-5-6-7-waar-is-

wally-gebleven/ ) 

Voor alle duidelijkheid: dit is onvermijdelijk. Op deze manier worden niet-materiële kenmerken op 

basis van een redenering toch meetbaar gemaakt.  

MAAR: er is geen ‘juiste’ manier van commensureren, dat kan op heel verschillende manieren 

gebeuren, waardoor cijfers meestal niet vergelijkbaar zijn. ‘De’ armoede in België, ‘de’ armoede in 

Nederland – hoe vergelijk je die? 

Voorbeeld: werkloosheidscijfers. Alle Europese landen springen daar zeer creatief mee om, met als 

resultaat dat afhankelijk van de definitie en daarbij aansluitend, de ‘meting’, de werkloosheid in 

dezelfde periode voor hetzelfde land een stijgend of een dalend cijfer kan laten zien! De definities 

tussen de EU-staten zijn zo groot dat de OESO zich verplicht zag een eigen maatstaf te ontwikkelen, 

de Harmonised Unemployment Rate of HUR. 

BOVENDIEN: 

Commensureren kan aan de basis liggen voor een omkering: dat dergelijke immateriële kenmerken 

gegroepeerd worden tot een ‘ding’. 

= reïficatie 

https://doxaludo.wordpress.com/1-2-3-4-5-6-7-waar-is-wally-gebleven/
https://doxaludo.wordpress.com/1-2-3-4-5-6-7-waar-is-wally-gebleven/
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Hier is meten geen passieve registratie van ‘de’ werkelijkheid, het is een interpretatie van de 

werkelijkheid op grond van een achterliggende visie. Voorbeeld: het aantal ‘langdurig zieken’. Hoe 

definieer je langdurig? Hoe definieer je ziekte? Dit is minder eenvoudig dan het lijkt.  

Gevolg: dit zijn geen echte cijfers in de zin van natuurlijke getallen, maar constructies die de illusie 

scheppen een objectieve weergave van de werkelijkheid te zijn, terwijl ze net gebruikt worden om de 

werkelijkheid aan te sturen en dus te bepalen. Bij dergelijke cijfers moet je ALTIJD de vraag stellen 

hoe ze tot stand gekomen zijn en wie of welke organisatie er aan de basis van ligt.  

Merk op: bij wetenschappelijk onderzoek moet de methodologie steeds expliciet vermeld worden, 

ook de wijze waarop de data verzameld worden. Dit is andermaal een pleidooi voor onafhankelijk 

wetenschappelijk onderzoek. 

(3) Cijfers binnen de gammawetenschappen zijn geen echte getallen. 

Gammawetenschappen werken nauwelijks met echte cijfers (natuurlijke getallen), wel met 

cijfermateriaal op grond van intervalmetingen, en constructies (IQ is een constructie, en kan op 

verschillende manieren ‘gemeten’ worden), met als gevolg reïficatie. Verander de wijze van 

constructie, de wijze van meten en je krijgt een ander resultaat.  

Wanneer kunnen we echt meten? Als er aan twee voorwaarden voldaan is:  

- een valide, gestandaardiseerde maateenheid, bijvoorbeeld centimeters voor lengte, kilo’s 

voor gewicht;  

- discrete eenheden binnen een intervalschaal. Het verschil tussen 7 meter en 5 meter is 

overal hetzelfde en komt bovendien exact overeen met het verschil tussen 18 meter en 20 

meter.  

In de gammawetenschappen zijn die twee voorwaarden nagenoeg nooit voldaan.  

- We beschikken zelden of nooit over valide, gestandaardiseerde maateenheden (welke maat 

voor angst? Voor depressie? Voor armoede?) 

- Metingen betreffen vaak ordinale metingen, zoals bijvoorbeeld gebaseerd op Likertschalen 

(‘Duid aan wat er best past, op een schaal van 1 tot 5’; afstand tussen 1 en 3 op Likertschaal 

is niet hetzelfde als tussen 1 en 3 bij de natuurlijke getallen, en kan tussen individuen heel 

sterk verschillend zijn).  

Die gegevens worden te dikwijls verwerkt alsof het objectieve maateenheden zou betreffen. 

Statistisch is dit compleet fout en het wordt helemaal zorgwekkend als we zien dat er op grond van 

dergelijk cijfermateriaal een beleid uitgestippeld wordt. 

Voorbeeld: intelligentie, gemeten via een construct IQ, gebaseerd op testing & normgroepen. Maar: 

eindresultaat kan tot 20 IQ-punten (!) verschil opleveren. Bovendien toont het Flynn effect hoe 

weinig robuust en duurzaam dergelijke metingen zijn.     https://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect 
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Negatief effect op autoriteit: gammawetenschappers pretenderen te vaak dat hun 

onderzoeksresultaten dezelfde geldigheid hebben als bij de beta’s; dat wordt om de zoveel tijd 

weerlegd. 

Typisch fenomeen vandaag: wetenschapper publiceert artikel in algemene pers, over bijvoorbeeld 

onderwijs; wordt de dag erop aangevallen door andere wetenschapper die het tegenovergestelde 

beweert. Gevolg: verlies van geloofwaardigheid, zie uitdrukkingen zoals ‘believers’ versus ‘non-

believers’. Op die manier wordt de weg vrijgemaakt voor ‘fake science en indoctrinatie via sociale 

media.  
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DEEL V: OVER NORMALITEIT EN ANDERE AFWIJKINGEN 

Welke maatschappelijke functie kan psychologie innemen tot een maatschappij gericht op eudaimonia? 

Centraal daarin staat de vraag naar het onbehagen, dat hier vertaald wordt in termen van normaliteit en 

afwijkingen.  

FUNCTIE VAN DE PSYCHOLOGIE (1): BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ORDE 

Cfr supra: elke maatschappij staat in voor de regeling van de verhoudingen tussen mensen, waarbij elke 

maatschappij autoriteit uitoefent op het naleven van deze regeling. Maatschappij moet dus autoriteit 

uitvoeren, autoriteit als vrijwillige onderwerping, eventueel macht als dit niet lukt. Op het ogenblik dat leden 

de normen en waarden van die verhouding overschrijden, dan komt de maatschappij tussen als gewettigde 

macht. Een maatschappij zal macht en autoriteit uitvoeren via bepaalde praktijken zoals onderwijs, 

opvoeding...  

Concreet: afwijkingen van de norm worden gesanctioneerd, daarvoor gebruikt een maatschappij verschillende 

praktijken: religie (oefent macht uit via inquisitie), justitie (iemand wordt veroordeeld omdat hij de norm niet 

volgt, de wet treedt op en sanctioneert), psychiatrie.  

Cfr supra: identiteit is een constructie gebaseerd op identificatie met en afstandname van normatieve 

woorden en beelden voorgehouden door de Ander. 

- Als een individuele identiteit voldoende overeenkomt met wat de Ander voorhoudt, dan is dat individu 

in de ogen van de Ander normaal. We hebben de normen overgenomen en we beantwoorden eraan.  

- Wanneer een individu of individuen te veel afwijken van de normatieve woorden en beelden, dan 

worden ze als ab-normaal beschouwd. Als we foute normen aannamen of niet voldoende volgden, 

dan zijn we abnormaal.  

Merk op: normen en waarden worden bepaald door het heersende vertoog; wat normaal is in vertoog x kan 

hoogst abnormaal zijn in vertoog y, zowel 

• Historisch: mocht iemand uit het Victoriaans tijdperk die toen perfect normaal was naar hier komen, 

dan zou die vandaag als knettergek beschouwd worden. Moesten wij terug gekatapulteerd worden 

naar het Victoriaans tijdperk, zouden we binnen de week in de gevangenis zitten. 

• Geografisch: wat in het Westen normaal is, is niet per se normaal in Amerika, Afrika… (als je in België 

iemand zou zien lopen met een wapen, dan zou je direct de politie bellen, terwijl dat in Amerika vrij 

normaal is want iedereen heeft daar een wapen) 

• Intercultureel: cultuur met andere normen en waarden. We beschouwen onszelf als diegene die juist 

zijn, dus zeggen we dat de andere fout zijn. Bij ons is het bv. not done om uw kinderen een pak slaag 

te geven, terwijl dit in andere culturen wel nog kan. Wat beslis je dan, wie heeft gelijk? 

Belangrijke vragen:  

- Welk STATUUT krijgt de persoon of de groep die afwijkt van de norm? Mogelijke antwoorden: 

crimineel, ketter (bv. als sanctie de brandstapel), opstandeling, terrorist, allochtoon/vreemdeling 

(andere normen, andere identiteit), ziek, gestoord, … Het statuut hangt sterk af van het vertoog, en is 

bepalend voor de wijze waarop met de afwijking omgegaan wordt (de aanpak die daarna komt). 

- Daarbij aansluitend: welke instantie krijgt het gezag om de afwijking vast te stellen, wat is de daarbij 

aansluitende aanpak?   
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Cultureel-historisch zijn dit de vragen waar de psychiatrie en vervolgens de psychologie vanaf een bepaald 

moment hun intrede doen. Cfr supra: Goclenius, psychologie legt zich vanaf haar ontstaan toe op de ideale, 

perfecte mens. 

De beoordelende functie van psychiatrie/psychologie wordt daarbij gaandeweg gemaskeerd en uiteindelijk 

zelfs ontkend.  

VOORGESCHIEDENIS  

Foucault doet studie van de geschiedenis van de waanzin. Hij legt het startpunt in wat de voorlopers van de 

psychiatrie zijn. In de 17e eeuw zien we het ontstaan van de voorlopers van de natiestaten. Je krijgt het 

ontstaan van het centraal gezag. Een gezag dat vanuit een centrum uitgeoefend wordt op een groter gebied. 

Dit vraagt een centrale regelgeving/wetgeving. Vraag naar absolute vorsten. Lodewijk de dertiende wil de 

steden opkuisen, wil de steden veilig maken. Je ziet de normalisering optreden. Hij wil de steden en 

buitenwereld veilig maken. Om dit te realiseren moeten we de potentieel gevaarlijke individuen weghalen en 

opsluiten. Die personen noemen we de marginalen. De psychologie is één van de praktijken die de 

maatschappelijke orde gaat beschermen. 

De geschiedenis toont hoe het moreel-normatieve aan de basis ligt van psychiatrie/psychologie, zie M. 

Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (1961).i Hij beschrijft ‘de grote opsluiting’ (= edict, wet opgelegd 

door een dictator) (Frankrijk, 1656, Louis XIII) als vertrekpunt van wat later psychiatrie wordt.ii 

= alle marginalen worden van straat gehaald en opgesloten in een asiel, op grond van een 

interneringsmaatregel. 

De maatregel kadert uitdrukkelijk in de handhaving van de openbare orde door een steeds meer centraal 

geleide staat. Internering richt zich op mensen die de normen, de mores, niet volgen, en afwijken van wat als 

normaal wordt beschouwd. De bedoeling van hun internering is disciplinering, dat wil zeggen, hen mores 

leren, de juiste moraal bijbrengen. Mores aanleren, de juiste moraal, zeden en gewoonten. Als ze dat niet 

kunnen worden ze opgesloten in asielen, met de bedoeling hen te disciplineneren. Disciplinering in de zin van 

externe normen en waarden die gedwongen opgelegd worden, waar personen aan moeten beantwoorden.  

Binnen de ruimere groep marginalen vormen de ‘waanzinnigen’ een subgroep (volgens Foucault mensen die 

aan folie leden), maar ze krijgen al snel een apart statuut. In die periode worden zij niet als ziek beschouwd, 

wel als uitingen van het dierlijke (‘het beest’) in de mens, dat opnieuw de overhand genomen heeft; vandaar: 

opsluiting; van behandeling is er geen sprake. Het statuut dat men geeft aan iemand die afwijkt, bepaalt de 

aanpak. Ze zijn gevaarlijk en moeten worden opgesloten. Ze werden op geen enkel moment gezien als mensen 

die ziek waren.  

Vanaf de Verlichting komt er daar verandering in, op het ogenblik dat de beginnende geneeskunde aandacht 

krijgt voor deze subgroep, met als resultaat twee nieuwe ideeën (krijgen een ander statuut):  

- Waanzin krijgt voor het eerst het statuut van ziekte 

- De oorzaak wordt gelegd in het verlies van de rede, ze worden gezien als redeloos (het feit dat ze de 

reden kwijt zijn maakt hen tot waanzinnigen).  

De zich pas ontwikkelende medische wetenschap geeft de volgende verklaring aan het ontstaan van waanzin 

als ziekte: 

De oorzaak ligt in de passies: wanneer iemand gedurende een langere periode te hevige passies 

vertoont, dan veroorzaakt dit een overprikkeling van het zenuwstelsel. Iemand die te ver gegaan is in 

het passionele. Dat heeft een bepaald gevolg ter hoogt van het lichaam.  
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Een dergelijke overprikkeling van het zenuwstelsel maakt iemand ziek, vandaar ook het idee van 

zenuwziekte, des maladies nerveux. Stress is de moderne benaming hiervan.  

De redenering berust op een belangrijke stelling: hevige hartstochten en de daaruit voortvloeiende 

overprikkeling zijn het gevolg van een verkeerde levensstijl van de patiënt, die verkeerde keuzes gemaakt 

heeft. ‘Verkeerd’ in de betekenis van moreel verkeerd. Op het ogenblik dat waanzin het statuut van ziekte 

krijgt, wordt er tegelijkertijd een moreel oordeel aan gekoppeld, want je hebt foute keuzes gemaakt en 

gekozen voor een passioneel leven en daardoor wijk je af van de norm. 

MERK OP: Op het ogenblik dat waanzin begrepen wordt als ziekte, houdt dat meteen ook een moreel oordeel 

in, want iemand wordt waanzinnig op grond van zijn keuze voor een verkeerde levensstijl. 

Die visie keert uitdrukkelijk terug in het behandelingsmodel. De medische behandeling van de waanzin staat in 

het toenmalige Europa bekend als het traitement moral, het morele behandelingsmodel, binnen speciaal 

daarvoor gecreëerde instellingen (de voorlopers van de psychiatrische ziekenhuizen). 

Waanzin = ziekte; dus: behandeling. 

Oorzaak ziekte is moreel; dus: behandeling werkt zowel op het lichaam als op de geest, met hetzelfde doel: 

iemand tot de juiste morele houding brengen. 

- Lichamelijk-medisch: via allerlei technieken en speciale diëten (voeding) moet het door passies 

verzwakte lichaam gezuiverd en aangesterkt worden. Lichaam wordt onderworpen aan diëten, 

wisselbaden (warm, koud), aan de zon… dit noemde men kuren (~ hedendaagse welnesscentra = 

rechtstreekse erfgenaam van de behandelingen die toen toegepast werden). Je hoort het moreel 

hierin: het lichaam moet gezuiverd worden. 

- Moreel-pedagogisch: het asiel biedt een disciplinerende heropvoeding met de ‘chef de clinique’ als 

incarnatie van de juiste, gezondmakende moraal. Wat we vandaag de dag als psychotherapie zouden 

zien. Het wordt gezien als een collectieve heropvoeding in een instelling. Mensen werden opgenomen 

in een instelling (soort internaat) waar er streng paterachiaal regime heerste (soort combi tussen leger 

en klooster) met doel iemand de juiste mores aanleren. Iedereen had een heel sterke structuur.  

De volgende stap komt er medio negentiende eeuw. Geneeskunde wil zichzelf een natuurwetenschappelijk 

statuut aanmeten, en daarin is geen plaats meer voor moraal, laat staan voor een diagnose die berust op een 

moreel oordeel of voor een behandeling die moreel zuiverend en disciplinerend wil zijn. De theorie wordt 

‘medisch’, het gaat over ‘hersenziektes’, maar de praktijken blijven grotendeels dezelfde, waardoor de kloof 

tussen beide steeds groter wordt. Dus men deed dezelfde behandelingen maar met een andere visie van wat 

de oorzaak van een ziekte is. 

Foucault besluit dat hoe meer de psychiatrie in de richting van de natuurwetenschappen opschuift, des te 

harder ontkent ze haar moreel-disciplinerende grond. Geneeskunde is steeds verder aan het ontwikkelen, dat 

wil zeggen dat het steeds meer en meer een natuurwetenschappelijk statuut wordt. Het idee van morele 

oorzaken past niet langer, ziektes hebben te maken met natuurwetenschappelijke processen, moraliteit is voor 

religie.  

EVOLUTIE VANAF 1900  

De beschrijving van Foucault stopt eind negentiende eeuw. Wat kunnen wij vandaag met zijn conclusies? Mijn 

stellingen: 

- Zowel de psychiatrie als de psychotherapie hebben zich uitdrukkelijk geïdentificeerd met het 

natuurwetenschappelijk model, 



 
182 

- Terwijl ze in de praktijk meer dan ooit moraliserend en disciplinerend te werk gaan. 

- Dat laatste wordt door beiden ontkend, wat ik ronduit gevaarlijk vind, omdat daardoor een debat over 

de morele onderbouw en de gehanteerde normen onmogelijk wordt.  

De stellingen van Foucault kunnen we niet alleen bevestigen, maar ook uitbreiden naar psychiatrie en 

psychologie en ook naar ruimere uitbreidingen buiten die psychologie. 

Uitwerking en argumentatie: 

De verwetenschappelijking van de psychiatrie gaat van start met de Duitse Emil Kraepelin, begin vorige eeuw, 

en leidt uiteindelijk tot de opstelling van de DSM. Beiden leggen het accent op waanzin als ziekte. 

De verwetenschappelijking van de psychotherapie gaat in dezelfde periode van start met Sigmund Freud, en 

leidt uiteindelijk tot de cognitieve gedragstherapie. Beiden leggen het accent op stoornis als redeloosheid. 

In beide gevallen zien we evolutie naar verwetenschappelijking en in beide gevallen zien we dat die morele 

insteek ontkend wordt, terwijl men dezelfde behandelingen hanteert. 

Hoe wetenschappelijker de psychiatrie of de psychotherapie wordt, des te meer wordt er ontkend dat de 

therapeut/arts als een morele autoriteit te werk gaat en zijn patiënten dwingt in de richting van sociale 

aanpassing. 

PSYCHIATRIE 

Emil Kraepelin: psychiatrische stoornissen zijn het gevolg van nog te ontdekken hersenziektes; 

wetenschappelijke aanpak: eerst zo goed mogelijk beschrijven, met als doel het blootleggen van de ziekte-

entiteit. Zo accuraat mogelijk beschrijven wat hij bij de patiënten opmerkt.  

MAAR: het blijft bij beschrijvingen van wat hij ‘toestandsbeelden’ noemt; geen enkele daarvan kan hij herleiden 

tot een ziekte, wat hij trouwens zelf toegeeft. 

We moeten de toestandsbeelden zo goed mogelijk beschrijven om van daaruit de overstap te kunnen maken 

naar ziekte-entiteit (de onderliggende hersenziekten aantreffen). 

Zijn beschrijvingen worden langer en langer (in totaal 8 edities en die wordt dikker en dikker). Hij gaf toe dat hij 

er niet in slaagde om ook maar 1 ziekte-entiteit bloot te leggen. Hij slaagde enkel in de steeds meer uitvoerige 

beschrijvingen van die toestandsbeelden. Maar neemt niet weg dat die toestandsbeelden te maken hebben 

met onderliggende ziektes.  

DSM, als het meest wetenschappelijk onderbouwde psychiatrisch handboek  

- Zelfde basisidee: ‘brain disorders’, detecteren van onderliggende hersenziektes via beschrijving. 

- Zelfde schijnsucces: beschrijvingen nemen alleen maar toe, er komen steeds meer stoornissen; ook 

hier is van geen enkele stoornis aangetoond dat het een ziekte betreft, en ook dat wordt door de 

opstellers van de DSM zelf toegegeven (vandaar: ‘disorders’, en niet ‘disease’). 

Quid morele ondergrond & disciplinerende behandeling? Waar zit nu dat moreel normatieve? 

Een nadere analyse van de wijze waarop een DSM-diagnose in elkaar steekt, legt het sociaal-normatieve 

karakter ervan bloot.  
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DSM-diagnose is gebaseerd op: 

• Een in rubriekjes gegroepeerde beschrijving van eigenschappen, emoties en gedragingen (let wel: niet 

van medische symptomen. Intelligentie is een eigenschap, woede is een emotie, bewegen is een 

gedrag) 

• De beschreven eigenschappen, emoties of gedragingen komen hetzij te veel voor, hetzij te weinig 

voor, en zijn daarom afwijkend. (Merk op: het gaat over mateloosheid).  

• Voor dat te veel of te weinig, zijn er géén objectieve maatstaven/normen, dus valt de diagnosticus 

terug op intuïtieve sociale normen. Gaat over normen en niet over objectieve criteria in de DSM. 

Zie bijvoorbeeld twee diagnostische criteria bij ADHD-diagnose: 

‘Lijkt vaak niet te luisteren als hij of zij aangesproken wordt’;  

‘Beweegt vaak onrustig met handen of voeten of draait onrustig in zijn of haar stoel’.  

Wat is ‘vaak’? Bij gebrek aan objectieve maatstaven gebeurt er een inschatting op basis van impliciet 

gehanteerde sociale normen. iii Wat voor iemand vaak is, is dat misschien niet voor iemand anders, dit is een 

sociale norm (onderhevig aan omgevingsfactoren). Op zich is dit niet verkeerd, want een maatschappij heeft 

normen nodig.  

Bv. kinderen in de klas die afwijken van de norm geven we het statuut ‘ziek’. Het statuut bepaalt de medicijnen 

(bv. we geven relatine). Dit allemaal in de aanname dat er hersenprocessen mee te maken hebben. Het statuut 

is medisch. Maar geen bewijs voor. Het statuut bepaalt de aanpak, bepaalt de identiteit van de persoon in 

kwestie. 

Merk op: de diagnose bepaalt het doel van de behandeling, dus het te veel moet naar omlaag, het te weinig 

naar omhoog, zodat de persoon weer beantwoordt aan de verwachte sociale norm. Het statuut bepaalt de 

aanpak. Er is dus geen bewijs, maar een aanname, en dit geldt voor alle rubrieken binnen de DSM. Het statuut 

gaat de identiteit van de persoon in kwestie bepalen. Ook voor die behandelingen is er weinig 

wetenschappelijke grond.  

Opvallend:  

- Zowel Kraepelin als de DSM-opstellers geloven dat ze met hersenziektes te maken hebben die 

genézen moeten worden iv 

- De behandeling wordt voorgesteld als medisch, maar is in de praktijk vooral disciplinerend. Voor geen 

enkel behandelingsmodel bestaat er een wetenschappelijke grond, allemaal op basis van 

veronderstellingen. 

Ten tijde van en na Kraepelin: lobotomie, insulineshocktherapie, electroshocktherapiev 

Vandaag farmacologisch: medicijnen moeten het teveel naar omlaag brengen, en het te weinig naar 

omhoog, uppers en downers. Mensen die afwijken van de norm zijn mensen die ziek zijn en die 

moeten behandeld worden, behandelen betekent pillen nemen. Medicijnen werken altijd puur op wat 

beschouwd wordt als symptomen, ze werken nooit genezend.  

Zeer opvallend is dat zwaar dempende medicijnen – neuroleptica – recent steeds meer 

voorgeschreven worden aan onhandelbare kinderen en aan vervelende ouderen in rust- en 

verzorgingstehuizen. In de ruimere geschiedenis van de psychiatrie vooral aan vrouwen. Bv. 

antidepressiva dat door 1/7 wordt genomen, maar zeer veel bijwerkingen heeft. 
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Terzijde: psychiatrie is de enige medische specialisatie die een behandeling onder dwang kan opleggen. 

Vroeger viel psychiatrie onder justitie, nog niet zo lang onder het ministerie van volksgezondheid. De voorbije 

tien jaar is het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie sterk aan het stijgen.  

PSYCHOTHERAPIE: ‘WEES TOCH EENS REDELIJK!’  

Zelfde evolutie: een toenemende verwetenschappelijking met precies daardoor een ontkenning van haar 

morele en disciplinerende insteek.  

Freud ontwikkelde een methode om de patiënt bewust te maken van het irrationele van zijn passies, waardoor 

de analysant dankzij de bewustwording zijn aandriften niet langer hoefde te verdringen; in de plaats daarvan 

kan hij ze bewust veroordelen.  

Freud legde de basis. Hij gaat ervan uit dat de mens gedreven worden door aantal driften die de persoon zelfs 

niet eens meer kent omdat de samenleving die verbiedt (verdringing). Ze gaan naar het onderbewustzijn, maar 

ze zijn niet weg, ze uiten zich in pathogene trekken. 

Psychotherapie betekent dat de patiënt geleerd wordt een innerlijk debat aan te gaan, onder begeleiding van 

de therapeut; dwz: een debat van de rede met zichzelf om de rede terug te herstellen, en zich terug in te 

voegen in de normaliteit. Dialoog met zichzelf, die aangestuurd wordt door een derde, de therapeut. De 

bewustwording van wat voordien onbewust was, kan ervoor zorgen dat iemand daar een bewust oordeel over 

vormt en aantal van die zaken gaat veroordelen. Komt dus ook neer op het opnieuw redelijk maken van 

iemand. Want iemand was onredelijk geworden omdat hij zelf geen zicht meer had op wat hem aandreef. 

CGT: Een halve eeuw na Freud ontstaat cognitieve gedragstherapie, als meest wetenschappelijk onderbouwde 

behandeling. Onderliggend blijft het doel hetzelfde: onredelijke gedachten moeten vervangen worden door 

redelijke. In het hedendaagse jargon heten gedachten ‘cognities’, ‘onredelijk’ wordt vervangen door ‘slecht’ of 

‘ongewenst’ of ‘dysfunctioneel’. vi Patiënt omdat hij of zij onredelijk is, het zijn onredelijke gedachten en 

moeten hem terug tot de juiste functionele gedachten brengen. De therapeut helpt iemand mee tot het punt 

van normalisering.  

De therapeut functioneert als morele autoriteit die borg staat voor het onderscheid tussen goede/redelijke en 

slechte/onredelijke gedachten, met als criterium de heersende normaliteit. Zowel in het freudiaanse model als 

bij CGT wordt dat verborgen door het gebruikte vakjargon; nadere analyse toont dat beiden varianten zijn op 

het moral treatment model.  

Dit is vandaag nog veel meer het geval, indien psychotherapie gebruik maakt van de DSM-diagnostiek, omdat 

daarmee het doel van de behandeling (aanpassing aan de norm) op voorhand reeds vastligt.  

Nog een opvallende overeenkomst is de verklaring waarom een behandeling mislukt: voor Freud is dat omdat 

patiënten te veel weerstand vertonen (om afstand te nemen van het onredelijke dat bij hen werkzaam was); 

voor CBT zijn dergelijke cliënten therapieresistent. Ze weigeren de disciplinering. In dat geval volgt vaak een 

doorverwijzing naar de psychiatrie, en dus naar medicatie. 

Dit is tegenwoordig de regel: psychofarmaca plus psychotherapie met het oog op normalisering.  

BESLUIT: DISCIPLINERING/AANPASSING ALS NIET-ERKEND DOEL 

Historisch beschouwd is de eerste functie van psychiatrie en later van psychologie de 

bescherming/bestendiging van de maatschappelijke orde tegen het afwijkende individu. Behandeling kan 

onder dwang worden uitgevoerd. Dit werd later uitgebreid met een tweede functie, de bescherming van het 

gestoorde individu tegen zichzelf. Eerst is het de bedoeling de samenleving te beschermen, vervolgens de 

bedoeling gestoorde te beschermen tegen zichzelf, vertrekpunt dat de schuld bij het individu zelf ligt.  
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Vanaf het begin tot vandaag de dag is het de regel dat de oorzaak van een stoornis bij de patiënt zelf gelegd 

wordt, dat wil zeggen, bij diens verkeerde levensstijl & de verkeerde keuzes die hij gemaakt heeft. Tot 1850 

werd dit als dusdanig gezegd, nadien wordt het ontkend maar blijft het als overtuiging impliciet aanwezig. 

Stelling van Foucault blijft juist: hoe meer psychiatrie en psychotherapie pretenderen te behoren tot het 

(natuur)wetenschappelijke veld, des te meer ontkennen ze hun morele insteek en het disciplinerende in hun 

behandeling.vii 

Tezelfdertijd breidt deze praktijk en het bijbehorende denken zich uit naar andere velden buiten de ‘geestelijke 

gezondheidszorg’, meer bepaald de ‘life coaches’ en ‘Human resources’, telkens met een vorm van 

‘diagnostiek’ of ‘assessment’, gevolgd door ‘functioneringsgesprekken’, ‘trainingen’ e.d.m., telkens met de 

bedoeling iemand bij te sturen. Cfr ook de transformatie van psychologie naar gedragswetenschap.viii We 

bestuderen het gedrag om het aan te passen, om te normaliseren. 

Natuurlijk zijn er heel veel individuele psychiaters en psychotherapeuten die zich ten volle inzetten om mensen 

te helpen (bv. binnen de CGGZ is er een programma om mensen te helpen met de bedoeling om iemand terug 

aan het werk te zetten), in weerwil van de historische kadering van de psychiatrie. Het gebeurt nu dus zachter 

en vriendelijker, maar de structuur is hetzelfde gebleven. Vandaar de volgende functie van de psychologie, die 

haaks staat op de vorige:  

FUNCTIE VAN DE PSYCHOLOGIE (2): KRITISCHE REFLECTIE OP MAATSCHAPPELIJKE ORDE  

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE KRITIEK OP DE DSM-DIAGNOSTIEK EN DE DAARBIJ 

AANSLUITENDE ‘HULPVERLENING ’ .  

Vanuit een wetenschappelijke psychologie krijgen we een kritiek op de hedendaagse psychiatrische 

diagnostiek.  

Kritiek betreft onder meer: 

- De uiterst beperkte wetenschappelijke onderbouw (betrouwbaarheid) van de DSM-diagnostiek én de 

ontkenning daarvan. 

- Het gebruik van sociaal-normatieve criteria – is het woord ‘diagnose’ hier wel op zijn plaats? 

- Geringe aandacht voor de problemen die het individu zélf ervaart (angst bij kinderen met diagnose 

ADHD?). 

- Het impliciete doel van de ‘behandeling’ (aanpassing/disciplinering). 

De huidige dominante psychodiagnostiek is gereduceerd tot labeling met de illusie dat het over ziektes 

handelt, terwijl de wetenschappelijke argumentatie daarvoor onbestaande is. Vanuit de psychologie komt er 

daar felle kritiek op.  

Cfr een uittreksel uit de officiële reactie van de British Psychological Society op de proefversie van de DSM-V, in 

een brief van juni 2011:  

“The putative diagnoses presented in DSM-V are clearly based largely on social norms, with 

‘symptoms’ that all rely on subjective judgements, with little confirmatory physical ‘signs’ or evidence 

of biological causation.  The criteria are not value-free, but rather reflect current normative social 

expectations.  Many researchers have pointed out that psychiatric diagnoses are plagued by problems 

of reliability, validity, prognostic value, and co-morbidity. ….   
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Diagnostic systems such as these therefore fall short of the criteria for legitimate medical diagnoses. 

They certainly identify troubling or troubled people, but do not meet the criteria for categorisation 

demanded for a field of science or medicine (with a very few exceptions such as dementia).  We are 

also concerned that systems such as this are based on identifying problems as located within 

individuals. This misses the relational context of problems and the undeniable social causation of many 

such problems”.ix 

De verondersteld medische grond van de labels belet niet dat er een verregaande vorm van psychologisering 

optreedt, wat nagenoeg altijd neerkomt op moralisering, en het toeschrijven van de de verantwoordelijkheid 

aan het individu. 

Ook in België neemt psychologie ondertussen haar kritische rol op. Het advies van de Belgische Hoge 

Gezondheidsraad (juni 2019) neemt duidelijk afstand van de DSM-diagnostiek, en dit op grond van 

wetenschappelijke argumenten aangebracht ondermeer door hoogleraren psychologie (voor Ugent: Stijn 

Vanheule). x Normaal duidt een diagnose iets aan dat in de werkelijkheid aanwezig is. De DSM installeert iets in 

de realiteit dat er vroeger niet was. 

Het gebrek aan validiteit en betrouwbaarheid wordt nog nauwelijks opgemerkt omdat het gebruik van labels 

een omgekeerd effect heeft: niet het aanduiden van iets wat in de realiteit bestaat, wel het scheppen van een 

nieuwe entiteit. Dit is de reïficatie: het ding (res) wordt gemaakt (facere) door het woord (het label). Resultaat: 

er ontstaat een identiteit die voordien niet bestond: ‘de’ ADHD-er.xi  

Een kritische psychologie moet daar uitdrukkelijk tegenin gaan en een alternatieve visie uitwerken. Concreet 

toegepast op ADHD: 

- Er is inderdaad een groeiende groep kinderen en jongeren die probleemgedrag vertonen; de DSM-

taskforce selecteerde uit de veelheid van het probleemgedrag een beperkte groep kenmerken, en 

groepeert deze als stoornis. 

- De DSM-selectie en -groepering gebeurt grotendeels op grond van sociale criteria: e.g. een kind dat 

niet oplet en niet stil zit. Wat het kind zelf ervaart, komt veel minder of zelfs niet aan bod. 

- Het behandelingsdoel ligt vervat in de diagnose: het moet opnieuw opletten en stil zitten. 

- Dé vraag is: wat zijn de problemen die kinderen, jongeren, zèlf ervaren, wat zijn de achtergronden 

daarvan? De plotse stijging van deze groep toont dat er een collectieve oorzaak aan de basis van moet 

liggen.  

CASUS: VEERKRACHT, STRESSBESTENDIGHEID 

Vaststelling: steeds meer mensen gaan eronder door, met als frequente diagnose ‘burn-out’, naast een stijgend 

aantal stressgerelateerde aandoeningen.  

Gevolg: steeds meer langdurig zieken. Gezien de recente toenames (op pakweg 25 jaar) 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. Er moet dus minstens ook een individuele factor een rol spelen. Er zijn ziekmakende 

omstandigheden, maar die zullen een groep betreffen en anderen niet, dus een individuele factor speelt een 

rol. 
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Correcte conclusie: oorzaak ligt niet alleen in maatschappelijke veranderingen, moet ook te maken hebben met 

een individuele factor.  

Dit sluit aan bij een oude redenering uit de geneeskunde, waar de factor meerdere benamingen kreeg 

(stheniciteit; constitutie), tegenwoordig benoemd als veerkracht (zie ‘weerstand’ in de volksmond), vaak 

synoniem van ‘stressbestendigheid’. Vroeger eerder medische betekenis; tegenwoordig een begrip met een 

vooral psychologische lading: veerkracht.  

Wetenschappelijk onderzoek: ‘veerkracht’ is de benaming die we geven aan het complexe bio-psycho-sociale 

resultaat van iemands levensgeschiedenis, waarbij chronische stress (vaak tgv sociale omstandigheden & 

opvoeding) een invloed uitoefent op de sociale, lichamelijke en psychologische ontwikkeling (zie PNEI, 

psychoneuroendocrinoimmunologie), met het huidige lichaam als (voorlopig) eindproduct. Op grond van 

iemand zijn geschiedenis ontwikkel je misschien een betere immuniteit. Complexe factoren die het resultaat 

zijn van iemands zijn ervaringen.  

Als resultaat daarvan hebben mensen meer of minder veerkracht, zijn ze meer of minder stressbestendig, en 

worden bepaalde mensen sneller ziek.  

Tegenwoordig zien we vaak een niet-kritisch gebruik van het begrip: 

1)  ‘Veerkracht’ wordt beschouwd als een persoonlijkheidskenmerk, dat meer of minder aanwezig kan 

zijn en via training kan toenemen (een soort mentale spierkracht) 

2) Morele implicatie is duidelijk: te weinig veerkracht = niet flink genoeg; patiënt wordt beschuldigd te 

soft te zijn. Iemand die je harder moet aanpakken. 

3) Aanpak ervan: het individu moet getraind worden, om diens veerkracht te verhogen 

4) Geen aandacht voor de vaststelling dat ‘veerkracht’ het complexe resultaat is van een langdurige bio-

psycho-sociale ontwikkeling waarvan het individu het product is (en niet de oorzaak); bijgevolg geen 

aandacht voor de achterliggende psychosociale oorzaken  

Deze foute invulling van ‘veerkracht’ past perfect in het hedendaagse discours met focus op ‘eigen kracht’ en 

individuele verantwoordelijkheid. Wie sneller ziek wordt dan anderen, die heeft te weinig resilience en is te 

weinig stressbestendig, de oorzaak ligt bij hem. Dus moet de behandeling die factor verhogen om de patiënt 

meer ‘grit’ te bezorgen.  

Een kritische psychologie moet daar uitdrukkelijk tegenin gaan en een alternatieve visie uitwerken: 

- Aandacht voor de ruimere oorzaken  

- Concrete voorstellen om maatregelen die veerkracht doen toenemen tijdens de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren 

- Weerlegging van de exclusief op het individu gerichte visie, op grond van onderzoek over de invloed 

van trauma en stress tijdens de kindertijd op de gezondheid van de volwassene.xii 

Advies van de Belgische Hoge Gezondheidsraad inzake burn-out gaat in deze lijn, en dit op grond van 

wetenschappelijke argumenten aangebracht ondermeer door hoogleraren psychologie (voor Ugent: Geert 

Crombez).xiii 
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PSYCHOLOGIE KAN EEN DIAGNOSE MAKEN VAN EEN MAATSCHAPPIJ  EN DE ZIEKMAKENDE 

PROCESSEN AANDUIDEN DIE HET INDIVIDU ONDERUIT HALEN.   

Psychologie kan een diagnose maken van ziekmakende processen in de maatschappij, op grond waarvan 

iemand onderuit geraakt. Het statuut van diegene die we als afwijkend zien, bepaalt de aanpak. We hebben 

het over ziekmakende factoren van de maatschappij, de effecten daarvan tonen zich deels lichamelijk, maar 

ook sociaal en psychologisch (dus factoren zijn bio-psycho-sociaal).  

Let op: het gebruik van uitdrukkingen zoals ‘diagnose’, ‘ziek’ en ‘behandeling’ impliceert dat men meegaat in 

een pseudomedisch discours – eigenlijk gaat het over de gevolgen van het dominante maatschappelijke 

vertoog op het onbehagen van het individu, gevolgen die een combinatie tonen van sociale, lichamelijke en 

psychologische elementen. 

Het onbehagen, al dan niet in uitvergrote versie, heeft altijd te maken met de identiteit en de beleving ervan, 

zowel tov zichzelf als tov anderen (zie identiteit als constructie van verhoudingen).  

Cfr supra: het hyperindividualiserende, het hypercompetitieve, de opgelegde perfectie, het beschuldigende, …  

Elke maatschappij produceert haar eigen stoornissen, met daarin vaak een paradigmatisch voorbeeld (cfr 

Victoriaans tijdperk: de hysterie). De neoliberale maatschappij installeert ‘basic distrust’, laat nauwelijks tijd en 

ruimte voor kinderen, en functioneert op grond van Rank & Yank. Er zijn meerdere stoornissen die daar het 

gevolg van zijn, maar de meest opvallende is de borderline persoonlijkheidsstoornis.  

De kenmerken van BPD kunnen stuk voor stuk gekoppeld worden aan de maatschappij als dusdanig, zie Dirk De 

Wachter, Borderline Times en Paul Verhaeghe, Identiteit.xiv Criteria blijken vrij goed te beantwoorden aan wat 

vandaag de dag bezig is in de maatschappij.  

Kritische functie van psychologie/psychiatrie: verbanden aantonen tussen stoornissen, ziektes, sociale 

afwijkingen… en de praktijken (cfr supra, deel II) die aansluiten bij het heersende vertoog en daar vervolgens de 

nodige vragen bij stellen. In een volgende stap kunnen menswetenschappen wetenschappelijk onderbouwde 

suggesties doen (hoofdzakelijk mbt kinderen en jongeren, en betreffende arbeidsorganisatie) voor een 

maatschappij die meer gericht is op de eudaimonia. Aangeven waar zaken fout lopen en hoe zaken beter 

kunnen aangepakt worden.  

Algemeen:  

- De intrinsieke oorzaken van het onbehagen kunnen door een maatschappelijke organisatie versterkt 

of afgezwakt worden;  

- Mensen hebben de neiging om de oorzaken buiten zichzelf te leggen, en geen rekening te houden met 

eigen aandeel. 

- Het huidige vertoog doet het omgekeerde en legt alle oorzaken bij het individu, en weigert de effecten 

van maatschappelijke factoren te zien. 

- Een correcte aanpak heeft aandacht voor beide. 

- Filosofisch: tegenover het ‘onbehagen’ ook noodzaak aan ‘verzoening’ (Hegel) 

Het huidige onevenwicht, met een bijna exclusief accent op de individuele verantwoordelijkheid, maakt dat er 

meer nood is aan wetenschappelijk onderbouwde studies die de externe oorzaken van onbehagen, c.q. 

stoornissen blootleggen en oplossingen aanreiken, zonder in naïeve systeembeschuldigingen te vervallen.   
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Oplossingen vragen om politieke beslissingen gesteund op wetenschappelijke adviezen. Binnen de 

wetenschappen kan psychologie hier zonder twijfel een bijdrage leveren. In het vorige lag het accent op 

klinische psychologie, maar er zijn meerdere invalshoeken op de verhouding tussen individu en maatschappij: 

- Ontwikkelingspsychologie: hoe ontwikkeling optimaal laten verlopen? 

- Sociale psychologie: studie van mens als lid van een groep  

- Interculturele psychologie: verschillende culturen construeren verschillende identiteiten 

- Bedrijfspsychologie: op welke manier kunnen arbeidsorganisatie en mens op elkaar afgestemd worden 

zodat beiden er baat bij hebben? 

Merk op dat elk van die invalshoeken onvermijdelijk vertrekken bij een a priori keuze voor een mens- en 

maatschappijbeeld. Als je kinderen beschouwt als kapitaal dat gemaximaliseerd moet worden, zal je de 

ontwikkelingspsychologie anders gebruiken dan in het geval je een Aristotelisch mensbeeld nastreeft met 

accent op het juiste midden. Als je ervanuit gaat dat het ideale mensbeeld neerkomt op het maximaliseren van 

bv. talenten die in jongeren zitten, dan zal je van daaruit uw adviezen voor de overheid formuleren. Het is iets a 

priori, iets waarvoor je kiest. Je denkt na over naar welke maatschappij je wil gaan en van hieruit ga je verder.  

Indien psychologie als discipline grotendeels overgenomen blijft door het huidige vertoog, dan zal haar 

onderzoek en de daarbij aansluitende toepassingen ten dienste van het vertoog blijven staan (zie Heerlijke 

nieuwe wereld van A. Huxleyxv). Vertrekken van ideale mensen en maatschappij en dan het uitoefenen van 

psychosociale normatieve structuren.  

Indien psychologie als discipline een kritische positie inneemt, kan ze diagnostiek en assessment gebruiken om 

de pathogene effecten van een maatschappij aan te kaarten, en kan ze pleiten bijvoorbeeld voor een betere 

arbeidsorganisatie en een gezondheidszorg die aansluit bij de noden van individu én maatschappij.  
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BESLUIT: ONBEHAGEN ALS STRUCTUREEL GEGEVEN VERSUS VERZOENING ALS 

OPDRACHT 

TOEKOMST? AUTORITEIT OP BASIS VAN KENNIS EN DELIBERATIEVE DEMOCRATIE .  

Cfr supra, deel II: transitie naar een nieuwe bron en organisatiestructuur voor autoriteit 

Ons tijdperk is een kantelperiode op veel vlakken: economisch (einde van de vrijemarktsamenleving), 

ecologisch (klimaatverandering, biodiversiteit), politiek (nieuwe invulling van democratie). Op de achtergrond is 

er een fundamentele wijziging bezig op vlak van autoriteit, en bijgevolg ook op vlak van organisatie van de 

samenleving. Een hoopvolle evolutie die her en der al realisaties kent, is deze naar deliberatieve democratie.  

Deliberatieve democratie (burgerberaad) sluit aan bij intrinsieke motivatie en zelfdeterminatie, en maakt 

autonomie in verbondenheid mogelijk. 

Sluit aan bij nieuwe autoriteit want:  

- Horizontaal georganiseerd 

- Basis (grond daarvan) is kennis, zijnde wetenschap 

Kort samengevat: een groep representatieve burgers, samengesteld op grond van loting & gestratificeerde 

steekproef (100% zeker dat ze representatief zijn voor de samenleving), overleggen herhaaldelijk en langdurig 

over een maatschappelijk probleem waarover ze onafhankelijke wetenschappelijke informatie gekregen 

hebben; op het einde komen ze tot adviezen, op grond van stemming, die vervolgens ter uitvoering aan het 

parlement en de regering voorgelegd worden. Adviezen die ze formuleren zijn op middellange termijn goed 

voor de samenleving en zorgen ervoor dat er terug vertrouwen komt in de overheid. 

Waarom, wat zijn de voordelen?  

- Voordeel op democratisch vlak: particratie/invloed van lobbygroepen verdwijnt 

- Macht/gezag ligt niet gedurende langere tijd bij een beperkt groepje aan de top, wat na verloop van tijd 

tot misbruik en zelfs tot ‘acquired sociopathy’ leidt.xvi 

- Minder polarisatie, meer gemeenschap. Worden ondersteunt door veel mensen in de maatschappij. 

- Adviezen & maatregelen worden genomen in functie van het algemeen welzijn, en reiken veel verder 

dan één verkiezingsmandaat 

- Herstel van het vertrouwen in de overheid 

Hoe werkt het? 

- Vertrekpunt: een maatschappelijk probleem & vraag. 

- Samenstelling van een representatieve groep burgers (gebeurt door een onafhankelijke organisatie), aan 

wie een maatschappelijk probleem voorgelegd wordt. 

- De groep krijgt zoveel mogelijk onafhankelijke, wetenschappelijke informatie over het onderwerp; ze kan 

zelf bijkomende informatie opvragen, experten uitnodigen, enzovoort. 

- De groep overlegt (‘delibereert’), vaak in deelgroepen rond deelonderwerpen; het overleg wordt geleid 

door onafhankelijke gespreksleiders.  
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- Het overleg loopt over meerdere maanden (meestal 6 à 9), waarbij de deelnemers minstens één 

weekend per maand samenkomen. Alle kosten worden betaald (opvang kinderen, vervoer e.d.m. worden 

geregeld), deelnemers krijgen een normale vergoeding. 

- Adviezen worden door de volledige groep geformuleerd en gestemd; het parlement (de wetgevende 

macht) giet die in wetten, de regering (de uitvoerende macht) staat in voor de uitvoering.  

Wie hierover meer wil weten, zie in bijlage een didactische uitleg, in de tekst van J. Mommers en E. Rovers. 

ONBEHAGEN ALS STRUCTUREEL GEGEVEN VERSUS VERZOENING ALS OPDRACHT 

De huidige evolutie naar een horizontaal gegronde autoriteit, in concreto naar een deliberatieve democratie, 

zou wel eens zeer goed kunnen sporen met het Hegeliaans idee van ‘verzoening’ tussen subject en 

samenleving. 

Terugkoppeling naar het eerste college: 

Spanningsveld tussen burger en samenleving, met onbehagen tot gevolg. 

Hegel is de enige filosoof die tegenover vervreemding verzoening heeft geplaatst. Vervreemding als structureel 

gegeven, verzoening als opdracht. Heeft te maken van spanningsveld tussen burger en samenleving. In welke 

mate zal een maatschappij dat onbehagen gaan uitvergroten of milderen, en zelfs eventueel tot iets positiefs 

maken.  

Oorzaak van het onbehagen ligt niet alleen of niet zozeer in een door de maatschappij opgelegde frustratie, 

(dwz het niet kunnen uitleven van individuele agressieve en seksuele driften), opgelegd opdat er energie zou 

vrijkomen voor culturele vooruitgang (dit is Freuds redenering in Das Unbehagen in der Kultur). 

Oorzaak wordt versterkt door maatschappij, maar vertrekt bij:  

1) De wijze waarop onze identiteit tot stand komt: gebaseerd op identificatie, dus altijd op 

vervreemding, dus altijd twijfel over wie ik écht ben, met altijd een zekere mate van fake gevoel, zelfs 

van ‘impostor’ syndroom. 

2) De structureel bepaalde onvolledigheid van onze identiteit, die voornamelijk tot uiting komt in mijn 

verhouding tegenover belangrijke anderen (ik ben nooit genoeg man voor mijn partner, ik ben nooit 

genoeg vader voor mijn kinderen, ik ben nooit genoeg hoogleraar voor mijn studenten). 

3) De innerlijke verdeeldheid, met de tegenstelling tussen de drang naar autonomie versus de drang naar 

erbij willen horen  

De kans is reëel dat onze innerlijke verdeeldheid de vorm aanneemt van een innerlijk conflict, waarbij we de 

schuld ofwel bij onszelf, ofwel bij de buitenwereld leggen (de ander, het systeem, de maatschappij). 

Een dergelijke beschuldiging van ‘het systeem’ kan tot op zekere hoogte juist zijn (er bestaan wel degelijk 

hoogst ongezonde maatschappijen), maar: 

- Dat neemt de oorspronkelijke innerlijke verdeeldheid niet weg. 

- In het geval een dergelijke redenering exclusief wordt, dan belet zij het zelf nemen van initiatieven 

(immers, het is de ander, het systeem, de maatschappij, … die moet veranderen). 
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Een betere oplossing:  

- Bewustwording van onze onvolkomenheid & verdeeldheid en – vooral – van de vrijheid en creativiteit 

die daaruit voortvloeien. 

- Bewustwording van de manieren waarop onze huidige samenleving dit op een negatieve manier gaat 

versterken. 

- Bewustwording van de positieve mogelijkheden die de samenleving ons biedt (en die oneindig veel 

groter zijn dan die van een eeuw terug). 

- Bewustwording van onze vrijwillige onderwerping, zodat het niet langer over ‘onbewuste 

gehoorzaamheid’ gaat, wel over het maken van keuzes voor eudaimonia. 

Hegel kan hier als inspiratiebron dienen, als enige filosoof die tegenover de vervreemding (door de 

maatschappij) het idee van verzoening (met de maatschappij) plaatst.xvii 

Het feit dat we verdeeld zijn, maakt het mogelijk dat we kunnen nadenken over onszelf. Een maatschappij kan 

dit behoorlijk tegenwerken, maar ook de mogelijkheid die de maatschappij biedt om andere keuzes te maken. 

Begin 19de eeuw, dwz de periode na de Franse Revolutie, beschrijft Hegel de ervaring van veel mensen: ze 

voelen zich afgesloten, vervreemd van en door de moderne samenleving (overgang van een religieuze naar een 

geseculariseerde maatschappij), en ze beseffen niet welke nieuwe mogelijkheden tot zelfrealisatie ze 

aangeboden krijgen, in vergelijking met de vorige maatschappij.  

Hegel is een vooruitgangsdenker met o.a. de volgende ideeën:  

- De wereldgeschiedenis toont een vooruitgang waardoor de wereld steeds meer een thuis kan worden 

(cfr ook Elias). 

- De vooruitgang bewerkstelligt een maatschappij met minder ongelijkheid, meer vrijheid en meer 

rationaliteit (hervorming rechtswezen, afschaffing standenmaatschappij, accent op onderwijs, 

scheiding kerk en staat, …) 

- Breukvlak met traditionele 18de eeuwse maatschappij is zo groot dat veel mensen zich vervreemd 

voelen, en niet beseffen hoeveel meer mogelijkheden de nieuwe orde hen biedt. 

Vandaar contrarevolutionaire reacties van burgers tegen maatregelen die nochtans in hun voordeel 

zijn (zie de reacties tegen de verlichte maatregelen van Jozef II; vergelijk met de reacties van ‘het volk’ 

tegen Obama-care). 

De taak die Hegel voor zichzelf weggelegd zag met zijn ‘Rechtsphilosophie’ (wat vandaag ‘social philosophy’ 

heet) is verzoening tussen mens en moderne maatschappij, omdat de nieuwe maatschappij aan de mens de 

kans biedt om zich als individu én als lid van de gemeenschap te ontwikkelen, als reactie op vervreemding.  

Verzoening mag niet begrepen worden als: 

- Berusting 

- Onderwerping 
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Wel als een zich volmondig toeëigenen van de sociale wereld (mogelijkheden die de maatschappij ons biedt), in 

de wetenschap dat ook een moderne samenleving onvolkomenheden en conflicten met zich meebrengt én dat 

wij daar zelf iets kunnen aan veranderen door gebruik te maken van de mogelijkheden die ons ter 

beschikking staan (politiek, maar ook economisch: “When you are buying, you are voting”).  

Verzoening = actief proces van subjectieve toe-eigening 

Vervreemding = het passief ervaren van het onbehagen (huidige versie: cynisme) 

Belangrijke voorwaarde voor Hegel: zelfkennis, kennis van eigen angsten, verlangens, mogelijkheden en 

beperkingen. 

Wat Hegel beschreef, is mutatis mutandis van toepassing op onze tijd. Ook vandaag is er veel onbehagen, veel 

kritiek op ‘het systeem’, meestal in combinatie met weinig engagement en veel cynisme, en dat terwijl er 

vandaag veel meer keuzemogelijkheden en vrijheid zijn dan men wel vermoedt. 

Verzoening als ‘subjectieve toe-eigening’: sluit aan bij separatie/individuatie (afstand kunnen nemen en 

andere keuzes kunnen maken), het tweede proces van de identiteitsconstructie. Separatie betekent niet het 

zich volledig afscheiden van de ander/de ander; betekent wel: het weigeren van bepaalde voorgehouden 

beelden/woorden/verhalen (komende van de ander/de Ander) en het bewust kiezen voor andere 

voorgehouden beelden/woorden/verhalen waarmee men zich wenst te identificeren.  

‘Autonomie in verbondenheid’, dat is wat ik jullie toewens.  
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BIJLAGE: deliberatieve democratie (niet te kennen, wel grondig lezen). 

Een eerste aanzet daartoe gebeurt ook al bij ons, in de Duitstalige gemeenschap, zie 

https://www.politico.eu/article/belgium-democratic-experiment-citizens-assembly/ 

Een artikel met een duidelijke uitleg:  

J.Mommers & E.Roovers, in De Correspondent, 15 oktober 2020, https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-

een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-

beleid-maken/1290216763-753ad347 

In een burgerberaad zoeken burgers samen naar oplossingen voor taaie politieke problemen – zoals 

klimaatverandering.  

MEER DAN EEN INSPRAAKAVOND, BETER D AN EEN REFERENDUM: MET DEZE DEMOCRATISC HE 

VERNIEUWING KAN DE BURGER ZÉLF BELEID MAKEN  

Jelmer MOMMERS 

Eva ROVERS 

Hoeveel protest kan een democratie aan? Of het nu ging om klimaat, stikstof of racisme: de afgelopen jaren 

was Nederland algauw te klein.  

Onze onderlinge verschillen worden door sociale media uitvergroot en de overheid staat onder druk om 

oplossingen te vinden voor prangende problemen die almaar groter worden – het gebrek aan betaalbare 

woningen, klimaatverandering en de teloorgang van biodiversiteit bijvoorbeeld. Maar het lukt de bestaande 

politiek niet om adequate antwoorden te vinden.  

De roep om democratische vernieuwing klinkt dan ook steeds luider – op straat  en in de media. Lees 

bijvoorbeeld deze oproep van Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en oud-

milieuminister van de VVD.De landen om ons heen experimenteren al met nieuwe vormen van besluitvorming, 

waarbij burgers directe verantwoordelijkheid voor beleid krijgen. De bekendste vorm van democratische 

vernieuwing is het ‘burgerberaad’. Deze week werd in de Tweede Kamer een motie van acht politieke 

partijen  aangenomen waarmee het kabinet de opdracht krijgt de voor- en nadelen van zo’n burgerberaad over 

het klimaatbeleid te onderzoeken.  

Wat is het, waarom zou zo’n burgerberaad een goed idee zijn en wat valt ertegen in te brengen? Wij –

 voorstanders en pleitbezorgers van dit idee  – zetten het voor je op een rij. 

1. Wat is een burgerberaad precies? 

2. Waarom zijn burgerberaden nodig? 

3. Hoe werkt een burgerberaad? 

4. Valt er nog wat tegen in te brengen? 

5. Wat zijn de beste bronnen als ik hier meer over wil weten? 

1. WAT IS EEN BURGERBERAAD PRECIES? 

https://www.politico.eu/article/belgium-democratic-experiment-citizens-assembly/
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1290216763-753ad347
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1290216763-753ad347
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1290216763-753ad347
https://decorrespondent.nl/jelmermommers
https://decorrespondent.nl/evarovers
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid-a4013129
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid-a4013129
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid-a4013129
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1180458323022-4f4341dd#Wat
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1180458323022-4f4341dd#Waarom
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1180458323022-4f4341dd#Hoe
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1180458323022-4f4341dd#Tegen-in
https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1180458323022-4f4341dd#Bronnen
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VERTEL OP! 
Een burgerberaad is een manier om politieke besluitvorming te crowdsourcen, oftewel: vanuit de samenleving 

te laten komen. Een groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen 

over beleid. 

Het is een vorm van ‘deliberatieve democratie’, democratie gebaseerd op overleg en besluitvorming tussen 

burgers. Dit filmpje legt in 3 minuten uit wat deliberatieve democratie is.De deelnemers aan een burgerberaad 

vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving, Op de website van het Franse burgerberaad over klimaat 

kan je zien hoe die groep was samengesteld. dus er zitten ongeveer evenveel vrouwen in als mannen, de 

leeftijdsopbouw en culturele diversiteit weerspiegelen die van de samenleving, er zitten veel mensen in met 

een praktische opleiding, wat minder met een universitaire opleiding, en ze komen zowel uit dorp als stad.  

De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een set aanbevelingen die door de vraagsteller 

– idealiter de politiek  – wordt gebruikt om besluiten te nemen. 

AHA, HET IS DUS NIET ZOIETS ALS EEN INSPRAAKAVOND OF EEN REFERENDUM? 
Klopt. Bij een referendum wordt een complex onderwerp meestal teruggebracht tot een voor-of-tegen-vraag. 

Dat kan polariserend werken (denk: Brexit).  

Een inspraakavond gaat meestal over een lokale kwestie, waarbij vergevorderde plannen aan inwoners worden 

voorgelegd.  Vaak leidt dat tot frustratie of teleurstelling, Frustratie over het gebrek aan inspraak is 

bijvoorbeeld goed terug te horen in dit recente NRC-onderzoek.want welke mening je ook geeft, de plannen 

liggen er al. Een burgerberaad wordt veel eerder in het proces opgezet en deelnemers mogen serieus 

meepraten over de oplossingen.  

WAAROM ZOU JE EEN BURGERBERAAD ORGANISEREN? 
Zodat politici sneller en beter besluiten kunnen nemen over onderwerpen die tot verdeeldheid leiden. Een 

voorbeeld: in het katholieke Ierland was al jaren discussie over de eventuele versoepeling van de abortuswet; 

het conservatieve platteland kwam steeds meer tegenover de meer progressieve stedelijke bevolking te staan. 

Politici durfden hun vingers er niet aan te branden. 

In 2016 werd daarom een burgerberaad georganiseerd, bestaande uit 99 deelnemers uit alle hoeken van het 

land, die in gesprek gingen met experts, ervaringsdeskundigen en elkaar – de rest van de bevolking kon het 

beraad via livestreams volgen.  

Tot ieders verbazing was de uitkomst van het beraad niet alleen dat de abortuswetgeving versoepeld moest 

worden, maar was daar ook nog eens consensus over. In dit artikel lees je meer over het Ierse burgerberaad.Er 

was vervolgens een referendum nodig  om de uitkomst van het burgerberaad door te voeren, maar ook dat 

verliep zonder dat het land aan verdeeldheid ten onder ging of dat er politieke koppen rolden.  

OKÉ, VOOR ABORTUSWETGEVING WERKTE HET DUS. ZIJN BURGERBERADEN OOK GESCHIKT VOOR 

HEEL ANDERE KWESTIES? 
Ja, een burgerberaad kan je inzetten bij allerlei kwesties: van lokale onderwerpen (hoe gaan we als stad of 

dorp om met vuurwerk?) In 2017 kwamen 100 Enschedeërs met elkaar tot een ‘burgerbesluit’ over hoe de stad 

voortaan omgaat met vuurwerk. Lees er hier meer over.tot landelijke onderwerpen (moet Nederland een 

nieuwe kerncentrale bouwen?). Burgerberaden werken in het bijzonder goed: 

• … ALS MENSEN VAN MENING VERSCHILLEN (MAAR ONDERLIGGENDE WAARDEN DELEN). Denk 

aan het aanpakken van discriminatie op de werkvloer of de uitvoering van de energietransitie. 

Ogenschijnlijk zijn de meningen daarover verdeeld. Maar bijna iedereen vindt het belangrijk om 

https://youtu.be/4kOGdq-9jXM
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/how-are-the-participants-selected/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/how-are-the-participants-selected/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/25/wie-snapt-nog-waar-de-windmolens-komen-a4013542
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/25/wie-snapt-nog-waar-de-windmolens-komen-a4013542
https://decorrespondent.nl/8295/in-ierland-wordt-de-democratie-opnieuw-uitgevonden-met-dank-aan-99-studenten-truckers-en-andere-gewone-burgers
https://www.tubantia.nl/enschede/landelijke-primeur-enschede-met-eerste-burgerbesluit~a7cc2705/
https://www.tubantia.nl/enschede/landelijke-primeur-enschede-met-eerste-burgerbesluit~a7cc2705/
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rechtvaardig en met respect behandeld te worden, en dat haar/zijn kinderen in een fijne omgeving 

kunnen opgroeien; vanuit zulke gedeelde waarden zoeken mensen vervolgens naar oplossingen. 

• … ALS EEN PROBLEEM INGEWIKKELD IS. Bijna ieder maatschappelijk probleem heeft juridische, 

sociale en financiële kanten: draai aan de ene knop, en je creëert elders een probleem. In een 

burgerberaad ervaren mensen hoe ingewikkeld het is om politieke besluiten te nemen. Ze komen 

er samen uit door een gemeenschappelijke basis te zoeken, verschillende opties tegen elkaar af te 

wegen en keuzes te maken. 

• … ALS HET OVER VRAAGSTUKKEN GAAT DIE VERDER REIKEN DAN DE VOLGENDE 

VERKIEZINGEN. Denk aan het aanpakken van de stikstofuitstoot of de bouw van een nieuwe 

waterstoffabriek. Hierbij moeten op de korte termijn hoge kosten of ingrijpende keuzes gemaakt 

worden, die pas later voordelen opleveren. Omdat burgers de volgende verkiezingen niet hoeven 

te winnen, kunnen ze het publieke belang en de lange termijn centraal stellen. Niet het 

individuele, maar het collectieve belang is leidend.  

DUS JULLIE ZEGGEN DAT WILLEKEURIG GESELECTEERDE BURGERS BETER ZIJN IN HET OPLOSSEN VAN 

COMPLEXE PROBLEMEN DAN DE POLITICI DIE DAARVOOR ZIJN VERKOZEN? 
In ieder geval minstens zo goed. Of het nu gaat over de opslag van kernafval (Australië), Lees hier meer over het 

burgerberaad over kernafval.democratische vernieuwing (Duitsland), Bezoek de website van de Duitse 

burgerraad over democratische vernieuwing.de herziening van het kiesstelsel (Nederland) of 

klimaatbeleid (Ierland, Lees hier meer over het Ierse burgerberaad over klimaat.het Verenigd Koninkrijk Lees 

het eindrapport van de Climate Assembly UK.en Frankrijk); Bezoek de website van het Convention Citoyenne 

pour le Climat (in het Engels).burgers blijken heel goed in staat om adequate en weloverwogen aanbevelingen 

te doen. 

Natuurlijk is het belangrijk dat zij toegang hebben tot begrijpelijke informatie en dat zij verschillende 

perspectieven te horen krijgen (daarover straks meer). Maar nog belangrijker is het gezamenlijk overleg. Dat 

helpt mensen tot een weloverwogen oordeel te komen en kritisch te kijken naar de frames en politieke agenda 

van experts en belanghebbenden die het burgerberaad informeren.  

Trouwens, vergis je niet: niet iedere minister is een expert op het gebied van haar/zijn departement. Ook 

ministers en staatssecretarissen laten zich constant informeren over de vele onderwerpen die zij dagelijks op 

hun bureau krijgen. 

2. WAAROM ZIJN BURGERBERADEN NODIG?  

WE HEBBEN TOCH AL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS? MOET NU INEENS DE HELE DEMOCRATIE OP 

DE SCHOP? 
Nee, zeker niet! Een burgerberaad is geen vervanging van het parlement of de gemeenteraad; het is een 

aanvulling op het huidige politieke stelsel. Burgers zullen niet ineens wetten kunnen aannemen, afschaffen of 

wijzigen.  

Maar de uitkomst van een burgerberaad is ook geen gebakken lucht. De politiek – het parlement of de 

gemeenteraad, een ministerie of de premier – maakt vooraf duidelijk welk mandaat  het burgerberaad krijgt: 

zijn de aanbevelingen puur adviserend of worden ze bijvoorbeeld voorgelegd aan de Tweede Kamer?  

https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/07/citizens-jury-rejects-push-for-south-australian-nuclear-waste-dump
https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/07/citizens-jury-rejects-push-for-south-australian-nuclear-waste-dump
https://www.buergerrat.de/buergerrat/buergerrat-auf-bundesebene/
https://www.buergerrat.de/buergerrat/buergerrat-auf-bundesebene/
https://2016-2018.citizensassembly.ie/en/How-the-State-can-make-Ireland-a-leader-in-tackling-climate-change/How-the-State-can-make-Ireland-a-leader-in-tackling-climate-change.html
https://www.climateassembly.uk/report/
https://www.climateassembly.uk/report/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/
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Het politieke mandaat garandeert dat de aanbevelingen serieus worden genomen. Voor Kamerleden en lokale 

bestuurders is het grote voordeel dat ze maatregelen kunnen bespreken waarvan ze weten dat er steun voor is 

in de samenleving. Dat bestuurt een stuk makkelijker. 

VERTEL EENS WAT MEER OVER DE VOORDELEN VAN EEN BURGERBERAAD. WAAROM ZOU DE 

POLITIEK ERMEE INSTEMMEN? 
Een burgerberaad maakt heel duidelijk hoeveel steun er in de samenleving is voor bepaalde veranderingen. 

Politici ontlenen hun ideeën over draagvlak (of het gebrek daaraan) nu vaak aan inspraakavonden, sociale 

media en opiniepeilingen. De eerste twee zorgen ervoor dat politici niet een dwarsdoorsnede van de 

samenleving horen, maar vooral ‘boze burgers’, belanghebbenden en politiekjunkies. Peilingen worden wel 

gehouden onder een representatieve groep, maar zonder dat de ondervraagden zich goed kunnen informeren 

over een onderwerp of er met anderen over van gedachten kunnen wisselen. Het resultaat is een 

ongeïnformeerde momentopname. 

Een burgerberaad geeft een betrouwbaarder beeld van de publieke opinie, omdat deelnemers zich niet alleen 

hebben kunnen informeren, maar ook met elkaar kunnen overleggen. Het resultaat: bruikbare, weldoordachte 

aanbevelingen, die steun krijgen in de samenleving.  

Omdat bij een burgerberaad dialoog centraal staat, blijkt het bovendien een uitstekend middel tegen 

polarisatie.  Hoe gevoeliger de kwestie, hoe slimmer het is om een burgerberaad te organiseren. 

Een ander groot voordeel voor politici: door burgers verantwoordelijkheid te geven, laten politici zien dat ze 

hen vertrouwen. En daar krijgen zij zelf weer vertrouwen voor terug. Burgerberaden dragen dus bij aan het 

wederzijdse vertrouwen tussen politiek en bevolking. 

MEER VERTROUWEN TUSSEN POLITIEK EN BEVOLKING, ZEG JE. WAAROM IS DAT NODIG? 
Omdat steeds minder mensen zich vertegenwoordigd voelen door politici.  Veel mensen herkennen zich niet in 

parlementariërs, die hoofdzakelijk Randstedelijke, hoger opgeleide, witte mannen zijn.  Zo bestaat de Tweede 

Kamer voor 63 procent uit hoger opgeleiden,  terwijl maar 40 procent   van de bevolking een hbo- of 

universitair diploma heeft. Het aantal juristen is in de meerderheid in de Kamers (17 procent), wat bepaald niet 

representatief is voor het aantal juristen in de beroepsbevolking (0,83 procent).  Nu hoeft het parlement geen 

perfecte afspiegeling te zijn van de bevolking, maar als het verschil te groot is, leidt dat tot een kloof. 

In 2018 concludeerde de commissie-Remkes  dat de Nederlandse democratie nog behoorlijk functioneert, maar 

dat dit snel kan veranderen, onder meer omdat de politiek steeds vaker besluiten neemt waar de meerderheid 

van de bevolking niet achter staat.Lees het verhaal van Marc Chavannes hierover. 

Veel mensen ‘voelen zich betutteld door een overheid die burgers wantrouwt, veel van hen vraagt en hen 

steeds minder beschermt’, schreef correspondent politiek Marc Chavannes eerder.  

Een burgerberaad is geen panacee voor alle bestuurlijke en politieke problemen, maar het kan wel helpen. Als 

we niet willen dat de democratie crasht, moeten we haar updaten.  

3. HOE WERKT EEN BURGERBERAAD? 

GOED, EVEN PRAKTISCH DAN. HOE GAAT HET IN Z’N WERK, ZO’N BURGERBERAAD? 

https://decorrespondent.nl/9089/operatie-democratie-2019-laat-de-politiek-weer-van-iedereen-worden
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De eerste stap is dat de initiatiefnemer een vraag formuleert. Meestal is die initiatiefnemer de politiek, maar 

de vraag kan ook uit de samenleving  komen. Daarna neemt de initiatiefnemer afstand; de opzet, samenstelling 

en procesbegeleiding zijn allemaal in handen van een onafhankelijke organisatie. 

Nadat de deelnemers zijn geloot (waarover zo meer), bestaat een burgerberaad grofweg uit drie fasen: leren, 

delibereren, besluiten: 

LEREN. In de eerste fase krijgen deelnemers begrijpelijke informatie over het onderwerp vanuit zo veel 

mogelijk perspectieven. Ze krijgen die informatie deels in de vorm van teksten, deels in de vorm van lezingen 

van wetenschappers, ervaringsdeskundigen, belanghebbenden et cetera. Deelnemers mogen ook zelf om 

aanvullende documenten en sprekers vragen. Alle informatie wordt online gezet en alle lezingen zijn via 

livestreams te volgen, zodat ook de rest van de bevolking weet op welke informatie de deelnemers zich 

baseren.  

DELIBEREREN. Vervolgens gaat de groep uiteen en vormt die kleinere groepen van circa acht mensen om zich 

‘te beraden’, oftewel te overleggen met elkaar. De kleinere groepen zoeken naar oplossingen voor een bepaald 

deelonderwerp en stellen een aantal aanbevelingen op. 

BESLUITEN. In de laatste fase zit de hele groep weer bij elkaar om besluiten te nemen. Over de aanbevelingen 

uit de groepsgesprekken wordt gestemd. Op basis van die uitkomsten schrijft de voorzitter, of een aantal 

deelnemers, het eindrapport. 

MOETEN ALLE DEELNEMERS HET MET IEDER VOORSTEL EENS ZIJN? 
Nee, er hoeft zeker geen unanimiteit te zijn. Per aanbeveling geven de deelnemers aan of ze er 

onoverkomelijke bezwaren tegen hebben of niet. Het gaat er dus niet om of mensen het volledig eens zijn met 

de aanbeveling, maar in welke mate ze ermee in kunnen stemmen. Dit resulteert in percentage dat de mate 

van consensus aangeeft.  

EN KRIJGEN MENSEN DAN NIET DE HELE TIJD RUZIE?  
Nee. Natuurlijk zijn er soms felle discussies tijdens een burgerberaad, en die zijn ook heel nuttig: ze maken 

duidelijk waar de pijn zit. Onenigheid kan het begin zijn van het zoeken naar de beste oplossingen. 

Je kunt je voorstellen dat de deelnemers aan een burgerberaad wel de hele tijd ruzie zouden krijgen als ze met 

elkaar in debat zouden gaan, want daar gaat het om winnen of verliezen. Het doel van een burgerberaad 

daarentegen is gezamenlijk tot aanbevelingen komen. 

Het overleg binnen een burgerberaad is daarom zo opgezet dat mensen actief naar elkaar luisteren, kritisch 

nadenken en het respectvol met elkaar oneens zijn. Ze worden daarbij geholpen door onafhankelijke 

gespreksbegeleiders die ervoor zorgen dat mensen elkaar proberen te begrijpen en dat iedereen aan het 

woord komt – ook de mensen die het niet gewend zijn om publiekelijk te spreken. Op die manier wisselen 

deelnemers perspectieven uit, waardoor de ruimte ontstaat om ook van perspectief te veranderen.Lees dit 

bijzondere verhaal van twee mannen die lijnrecht tegenover elkaar stonden in hun opvatting over het 

homohuwelijk en wat hun deelname aan het burgerberaad hierover met hen deed. 

De deelnemers leren om voorbij ideologische, culturele en religieuze verschillen te kijken. Deze deelnemer aan 

het Ierse burgerberaad over abortus vertelt hoe hij van mening veranderde.In de praktijk blijkt dat mensen met 

heel verschillende opvattingen het over dezelfde oplossingen eens kunnen worden. Sterker nog: hoe diverser 

de groep die meedoet, hoe groter de kans dat die  nieuwe, originele ideeën verzint  – dat is de kracht van een 

burgerberaad. 

ZEKER WEL TIJDROVEND! KRIJGEN DE DEELNEMERS ER IETS VOOR TERUG? 
Ja, democratie is hard werken. En tijd is essentieel bij een burgerberaad: tijd om over het onderwerp te leren, 

tijd om te overleggen en tijd om tot besluiten te komen. Daarom duren de meeste burgerberaden ongeveer zes 

https://truestoryaward.org/story/51
https://truestoryaward.org/story/51
https://truestoryaward.org/story/51
https://youtu.be/MjpuDk9_BWI?t=412
https://youtu.be/MjpuDk9_BWI?t=412
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tot negen maanden: gedurende die periode komen de deelnemers ongeveer elke maand een weekend samen 

(gemiddeld zeven keer).  

Iedereen moet mee kunnen doen, dus alle praktische hobbels (reiskosten, accommodatie, kinderopvang, verlof 

of vervanging voor werk/mantelzorg) worden door de organisatie weggenomen.  

Rijk zal je er niet van worden (meestal krijg je een dagvergoeding van rond de tachtig euro), maar meedoen 

levert wel wat op: deelnemers krijgen meer vertrouwen in hun eigen kunnen Zie bijvoorbeeld deze korte 

impressie van deelnemers aan het Duitse burgerberaad over Meer Democratie.én in de politiek. Wat het verder 

oplevert: meer zeggenschap en een sterkere democratie waarin burgers en politici elkaar als gelijkwaardige 

partners beschouwen. 

IS EEN BURGERBERAAD DUUR? 
Hangt ervan af wat je duur noemt. Het recente Franse burgerberaad over het klimaat kostte in totaal 5,4 

miljoen euro (inclusief accommodatie, logistiek, dagvergoedingen, begeleiding).  Stel dat een nationaal 

burgerberaad in Nederland even duur is, dan zijn de kosten eenmalig ongeveer gelijk aan de jaarlijkse 

personeelskosten van onze Eerste Kamer  (de totale kosten van de Eerste Kamer zijn in 2020 geraamd op zo’n 

17 miljoen euro; die van de Tweede Kamer op 31,5 miljoen).  

JULLIE KLINKEN HEEL ENTHOUSIAST, MAAR WILLEN MENSEN HIER WEL AAN MEEDOEN? EEN 

SCHAMPERE TWEE PROCENT VAN DE KIESGERECHTIGDE NEDERLANDERS IS LID VAN EEN POLITIEKE 

PARTIJ, TERWIJL VEEL MENSEN ZICH AFKEREN VAN DE POLITIEK. WEINIG ANIMO OM IN EEN 

BURGERBERAAD TE GAAN ZITTEN, LIJKT ME. 
Dat zou je zeggen, maar het tegendeel is waar. Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk  blijkt namelijk dat juist 

mensen die zich hebben afgekeerd van de politiek graag meedoen aan dit soort initiatieven. Zij keerden de 

politiek meestal de rug toe uit teleurstelling of frustratie, omdat ze niet gehoord worden, maar niet uit 

desinteresse; een uitnodiging voor deelname aan een burgerberaad ervaren ze als een teken dat ze serieus 

genomen worden.  

OKÉ, IK BEN OM. HOE WORD IK INGELOOT? 
Eh, je kunt jezelf niet opgeven. Wij ook niet. Dan zou het probleem van inspraakavonden terugkomen: overleg 

tussen belanghebbenden (geen windmolen in mijn achtertuin!) en mensen die bovengemiddeld geïnteresseerd 

zijn in politiek.  

De deelnemers aan een burgerberaad worden geloot, zodat zij een betere afspiegeling van de samenleving 

vormen en er ook mensen aan het woord komen die niet vaak van zich (kunnen) laten horen. Bijvoorbeeld 

omdat ze niet weten hoe, of omdat ze tot een minderheid behoren, of juist tot de ‘stille meerderheid’.Lees dit 

pleidooi van Denker des Vaderlands Daan Roovers voor het vaker laten horen van de gematigde stem. 

HOE GAAT DE LOTING DAN WEL IN Z’N WERK? 
Het doel van de loting is iedere burger van een land (of iedere inwoner van een gemeente of provincie) 

evenveel kans geven om geselecteerd te worden. De uiteindelijke groep – van meestal 100 of 150 

deelnemers  – vormt een representatieve afspiegeling van de samenleving. Er zijn verschillende manieren om 

dat te regelen. 

De populairste methode  maakt gebruik van twee stappen. In de eerste stap wordt een willekeurige, grote 

groep mensen benaderd met de vraag of zij mee zouden willen doen aan het burgerberaad. Zij ontvangen een 

korte uitnodiging in de post, per mail, of per telefoon. Ze kunnen vervolgens ingaan op de uitnodiging, of niet.  

https://www.youtube.com/watch?v=A2X-vexykMY&ab_channel=MehrDemokratie.
https://www.youtube.com/watch?v=A2X-vexykMY&ab_channel=MehrDemokratie.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wie-geeft-de-microfoon-aan-de-gematigde-stem~b118e1a6/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wie-geeft-de-microfoon-aan-de-gematigde-stem~b118e1a6/
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Daarna wordt, opnieuw door loting, een representatieve afspiegeling van de samenleving geselecteerd uit de 

groep geïnteresseerden. (De technische term hiervoor is een ‘gestratificeerde steekproef’.) Het lot bepaalt en 

niemand heeft het recht om de samenstelling van de groep te wijzigen. Het resultaat is een mini-versie van de 

samenleving.  

Zo verliep bijvoorbeeld de selectie voor het recente burgerberaad over het klimaat in Frankrijk. Eerst zijn door 

een computer 255.000 willekeurige telefoonnummers gegenereerd. Al die mensen zijn gebeld met de vraag of 

ze, in principe, mee zouden willen doen aan een burgertop over het klimaat. Uit de groep van de mensen die 

‘ja’ zei, is vervolgens een representatieve afspiegeling van de Franse samenleving geselecteerd: 49 procent van 

de deelnemers was man, 51 procent was vrouw; 62 procent kwam uit de stad, 15 procent uit kleine 

gemeentes; een kwart had geen diploma of alleen de middelbare school afgemaakt, een vijfde had een 

universitair diploma, enzovoort.  

EEN GOEIE MIX, DUS. WAT KWAM ER UIT DIT BURGERBERAAD IN FRANKRIJK? 
President Emmanuel Macron had aan een groep van 150 gelote burgers gevraagd om sociaal rechtvaardige 

aanbevelingen te doen om de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te verlagen in 2030. De burgers 

kwamen in totaal met 149 voorstellen op de proppen, zoals een verlaging van de btw op treinkaartjes, een 

verbod op reclame voor fossiele brandstoffen, en een stop op de bouw of uitbreiding van luchthavens.  

Macron schoot twee voorstellen direct af (hij had daarvoor ‘jokers’ bedongen),  en moet er twee via een 

referendum aan de bevolking voorleggen, omdat ze over de grondwet gaan.  De overige 145 voorstellen 

stuurde hij ‘zonder filter’ door naar ofwel zijn ministeries (om direct uitgevoerd te worden) ofwel het 

parlement (om in wetgeving opgenomen te worden). Macron verklaarde: ‘deliberatieve democratie is geen 

bedreiging voor de parlementaire democratie, maar complementeert en verrijkt haar.’ 

EN WIE BEGELEIDT HET PROCES? HOE ZORG JE DAT DIE CLUB ONAFHANKELIJK IS? 
De opzet en begeleiding van een burgerberaad wordt verzorgd door een onafhankelijke organisatie, die zelf 

geen belang heeft bij het onderwerp. In het Verenigd Koninkrijk, waar recent een burgerberaad over het 

klimaat is georganiseerd, Dit is de website van Climate Assembly UK.werd het proces opgezet en begeleid door 

Involve en de Sortition Foundation, organisaties die veel ervaring hebben met deliberatieve processen. De 

Convention Citoyenne pour le Climat in Frankrijk werd georganiseerd door de Sociale, Economische en 

Ecologische Raad (vergelijkbaar met de Nederlandse SER), onder toezicht van een commissie die de 

onafhankelijkheid en transparantie waarborgde. Hier kun je zien wie er onderdeel was van het ‘Governance 

Committee’ van het Convention Citoyenne pour le Climat.Andere organisaties die deliberatieve processen 

begeleiden zijn bijvoorbeeld G1000 en Democracy R&D. 

DUS JULLIE GAAN HET NIET ZELF ORGANISEREN? 
Nee, wij zijn geen onafhankelijke organisatie. Als er in Nederland een burgerberaad komt, is het aan de burgers 

die worden ingeloot om voorstellen te doen, niet aan de voorstanders van deze democratische vernieuwing. 

BEPAALT DIE ONAFHANKELIJKE ORGANISATIE DAN OOK WELKE INFORMATIE WORDT BESPROKEN? 
Nee. Meestal vraagt die een team van experts om in kaart te brengen welke documenten en sprekers van 

belang zijn. Zoals gezegd mogen de deelnemers ook zelf om aanvullende informatie vragen en kunnen zij 

sprekers voordragen. Als je als deelnemer aan een burgerberaad over klimaat deelneemt en een 

klimaatontkenner wilt vragen om te komen spreken, dan kan dat dus.  

 

 

https://www.climateassembly.uk/about/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/comite-gourvernance/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/comite-gourvernance/


 
201 

EN DE LOBBYISTEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN, PRATEN DIE MEE? 
Nee, tenzij de deelnemers aan het beraad hen uitnodigen om hun verhaal te delen. Of als een lobbyist wordt 

ingeloot, dat kan ook. Maar bedenk: iedereen die wordt ingeloot, heeft wel een belang. De een is huiseigenaar, 

de ander arbeidsongeschikt – je eigen situatie kleurt je overwegingen. Maar een huiseigenaar kan bijvoorbeeld 

ook moeder en arts en mantelzorger zijn, waardoor ze – anders dan een lobbyist – nooit één enkel belang zal 

dienen. 

Het feit dat lobbyisten niet bij voorbaat grip hebben op de uitkomst, is een groot voordeel van een 

burgerberaad. Nederland telt duizenden professionele lobbyisten die fulltime bezig zijn om politieke besluiten 

in het voordeel van hun opdrachtgever uit te laten vallen. Multinationals hebben veel meer lobbyisten in Den 

Haag rondlopen dan bijvoorbeeld de zorgsector of milieuclubs.  Dat is geen gelijk speelveld en weinig 

democratisch: niemand weet welke lobbyisten met welke politici over welke onderwerpen spreken en welke 

afspraken zij maken.  

Dat is een reden waarom de actievoerders van Extinction Rebellion  er alles aan doen om een burgerberaad 

over het klimaat voor elkaar te krijgen. Fossiele energiebedrijven besteden nu tientallen miljoenen  aan het 

beïnvloeden van het klimaatbeleid. ‘Lobby eruit, burgers erin’, zegt Extinction Rebellion daarom. Dan gaat het 

een stuk eerlijker. 

DAT WILLEKEURIGE BURGERS EEN EERLIJKE AFWEGING MAKEN, IS OOK HET IDEE VAN 

JURYRECHTSPRAAK. IS EEN BURGERBERAAD DAARMEE TE VERGELIJKEN? 
Ja en nee. Ja, want bij juryrechtspraak worden willekeurige mensen opgeroepen om deel te nemen en komen 

zij via dialoog tot een antwoord (schuldig of niet). Maar daar houdt de overeenkomst op. Burgerjury’s bestaan 

uit gelote deelnemers, maar zij vormen niet noodzakelijk een representatieve groep: er vindt alleen loting 

plaats, geen stratificatie (uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, enzovoort), waardoor je in theorie een jury kunt 

krijgen die bijvoorbeeld alleen uit mannen bestaat.  Bij een burgerberaad zit écht een afspiegeling van de 

samenleving in de zaal.    

Een ander groot verschil is dat juryleden hun oordeel moeten baseren op de pleidooien van slechts twee 

partijen, de verdediging en de aanklager. Bij een burgerberaad worden deelnemers geïnformeerd door een 

hele waaier aan bronnen. Hierdoor zijn zij in staat het onderwerp vanuit veel meer perspectieven te bekijken. 

Dat verkleint niet alleen de kans op polarisatie binnen de groep, maar ook het risico op vastlopen. 

Waarschijnlijk is het geen toeval dat juist in Canada, het VK, Ierland, Frankrijk en België Gast-Correspondent 

Peter Vermeersch schreef een boek over zijn ervaring als jurylid in de rechtszaak tegen een 18-jarige 

moordverdachte. Lees er hier meer over.al met burgerberaden wordt gewerkt. Deze landen kennen 

juryrechtspraak, dus daar worden gelote burgers allang betrokken bij complexe beslissingen.  

4. VALT ER NOG WAT TEGEN IN TE BRENGEN?  

IS HET NIET EEN BEETJE GEK DAT EEN KLEIN GROEPJE BURGERS HET BELEID GAAT BEPALEN VOOR DE 

REST? 
Het burgerberaad bepaalt het beleid niet; het parlement of de gemeenteraad moet de aanbevelingen nog 

goedkeuren. 

Uit eerdere ervaringen blijkt dat mensen die zelf níét meedoen aan een burgerberaad, de uitkomst ervan wél 

vertrouwen, ZOLANG DE SELECTIE VAN DEELNEMERS door een loterij tot stand is gekomen.  

https://decorrespondent.nl/10460/de-schrijver-die-een-moordenaar-moest-veroordelen-maar-liever-met-hem-naar-het-cafe-was-gegaan
https://decorrespondent.nl/10460/de-schrijver-die-een-moordenaar-moest-veroordelen-maar-liever-met-hem-naar-het-cafe-was-gegaan
https://decorrespondent.nl/10460/de-schrijver-die-een-moordenaar-moest-veroordelen-maar-liever-met-hem-naar-het-cafe-was-gegaan
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Iedereen had evenveel kans om mee te doen en er zit sowieso iemand met jouw profiel tussen de deelnemers. 

Jij hebt misschien niet direct inspraak, maar iemand zoals jij wel.  Dat vergroot het draagvlak voor de 

maatregelen die door de deelnemers worden voorgesteld. 

Dat laatste is de reden waarom Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, voor een 

burgerberaad pleit. Het zou leiden tot ‘de betrokkenheid, steun en draagvlak die het klimaatbeleid nodig 

heeft’.Lees het pleidooi van Nijpels bij NRC. 

IK KRIJG DE INDRUK DAT JULLIE GROOT VOORSTANDER ZIJN VAN HET ORGANISEREN VAN 

BURGERBERADEN. MAAR STEL, ER KOMT EEN BURGERBERAAD OVER HET KLIMAAT EN DE 

DEELNEMERS ZEGGEN: ‘WEG MET HET KLIMAATBELEID, VAN ONS HOEFT DIE ENERGIETRANSITIE 

NIET.’ VINDEN JULLIE EEN BURGERBERAAD DAN NOG STEEDS ZO’N GOED IDEE? 
Ja – hoe pijnlijk ook, maar als dat de uitkomst is, dan is dat zo. Maar let op: in het geval van een burgerberaad 

over het klimaat, zou de opdracht waarschijnlijk zijn om maatregelen voor te stellen die de CO2-uitstoot 

(verder) verminderen.  

Zelfs als burgers wél het mandaat kregen om de hele energietransitie af te schrijven, dan nog is het 

onwaarschijnlijk dat ze dat zouden doen. Nederlanders vinden het belangrijk dat klimaat en milieu beschermd 

worden, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving,  ‘en er is een breed draagvlak voor de 

energietransitie onder burgers’, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een recent rapport.  

Tegelijk signaleert het SCP ook dat ‘de steun afkalft wanneer het meer concrete maatregelen betreft’. Het is 

daarom essentieel, concludeert het planbureau, ‘dat burgers het gevoel hebben dat ze worden meegenomen 

in de besluitvorming’. Dat vraagt om een ‘inclusieve benadering, waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt, 

maar ook mee kan’. Een burgerberaad over het klimaat kan daarvoor zorgen. 

EN WAT ALS ER EEN DIE-HARD KLIMAATONTKENNER OF COMPLOTDENKER TUSSEN DE GELOTE 

BURGERS ZIT? 
Die persoon heeft net zo veel spreekrecht als de rest; binnen een burgerberaad is er geen taboe op afwijkende 

perspectieven. Tegelijk kunnen goede, onafhankelijke gespreksbegeleiders voorkomen dat één iemand of een 

klein groepje mensen het hele proces overneemt. 

ALS POLITICI EEN SERIEUS MANDAAT GEVEN AAN BURGERS, DOEN ZE DAN AFSTAND VAN HUN 

MACHT? 
Nee. Het parlement blijft verantwoordelijk voor wetten; het kabinet blijft verantwoordelijk voor de uitvoering 

daarvan. Maar gekozen en ongekozen politici kunnen de kennis en creativiteit van burgers gebruiken om hun 

eigen werk makkelijker te maken. Ze hoeven niet zelf alle hete kolen uit het vuur te halen, maar kunnen daarbij 

de hulp van burgers inroepen. Dat is goed voor het vertrouwen in de democratische rechtsstaat: in dit land 

bestuurt het volk echt zichzelf.  

Daarom gaan er wel stemmen op om burgerberaden niet af en toe te organiseren, maar tot een vast onderdeel 

te maken van het democratisch bestel. In Duitstalig België zijn ze al zover; daar bestaat sinds vorig jaar een 

permanente BÜRGERRAT, die naast het parlement functioneert. Die raad bestaat uit 24 gelote burgers die 

voor anderhalf jaar zitting nemen. In die anderhalf jaar kunnen zij drie keer een burgerberaad met 50 

deelnemers initiëren over een onderwerp dat het parlement volgens hen onvoldoende heeft opgepakt.Lees bij 

Politico over ‘Belgium’s democratic experiment’. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid-a4013129
https://www.politico.eu/article/belgium-democratic-experiment-citizens-assembly/
https://www.politico.eu/article/belgium-democratic-experiment-citizens-assembly/
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VEROORZAAKT MÉÉR INSPRAAK NIET OOK MÉÉR VERTRAGING? 
Dat zou je zeggen, maar in het geval van burgerberaden is het tegendeel waar. Die worden georganiseerd rond 

ingewikkelde en beladen onderwerpen, waar de politiek nauwelijks op vooruitkomt. Of het nu 

abortuswetgeving is in Ierland of klimaatwetgeving in Frankrijk: na vele jaren stilstand kon een burgerberaad 

relatief snel een doorbraak forceren.  

Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten politici al dertig jaar dat er een serieuze koerswijziging nodig is om 

de opwarming van de planeet tegen te gaan. Toch is de politiek, ook in Nederland, er in die drie decennia niet 

in geslaagd om toereikend klimaatbeleid te ontwikkelen. In Frankrijk lag er negen maanden na de eerste 

bijeenkomst een set aanbevelingen die toereikend zijn om de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 

substantieel te verlagen. Dertig jaar versus negen maanden… dat is geen vertraging, maar een enorme 

versnelling. 

5. WAT ZIJN DE BESTE BRONNEN ALS IK HIER MEER OVER WIL WETEN? 

ONZE KIJKTIPS: 

• De TEGENLICHT-uitzending ‘Top der onmisbaren’Die bekijk je hier. 

•  Dit interview Bekijk het interview hier.met David Van Reybrouck in BUITENHOF 

• De documentaire When Citizens Assemble Hier vind je de docu.van Patrick Chalmers 

EN OM TE LEZEN, RAPPORTEN...:  

• G1000 Nederland, HandboekHier vind je het handboek. 

• OECD-rapport ‘Catching the Deliberative Wave’Lees het rapport hier. 

• Extinction Rebellion, Burgerberaad-gidsDie vind je hier. 

… ARTIKELEN…:  

1.  ‘Citizens Assemblies are Increasingly Popular. Do They Work?’, Lees: The Economist over Citizens’ 

assemblies.THE ECONOMIST 

2. Ieva Cesnulaityte, ‘How Ostbelgien became a trailblazer in deliberative democracy,’ Lees het artikel 

hier.MEDIUM 

3. Bas Mesters, ‘Een cadeau aan de politiek’, Je vind Mesters’ artikel hier.DE GROENE 

AMSTERDAMMER 

4. Graham Smith, ‘Citizens’ assembly: what we’ve learned about the kind of climate action the public 

wants to see’, Lees hier het artikel.THE CONVERSATION 

5. Nathan Heller, ‘Politics without Politicians’, Lees: ‘Politics without Politicians’.THE NEW YORKER 

 

 

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/top-der-onmisbaren.html
https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16161679~david-van-reybrouck~.html
https://youtu.be/MjpuDk9_BWI
https://g1000.nu/blog/handboek-g1000/
https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
http://www.extinctionrebellion.nl/burgerberaad
https://www.economist.com/international/2020/09/19/citizens-assemblies-are-increasingly-popular
https://www.economist.com/international/2020/09/19/citizens-assemblies-are-increasingly-popular
https://medium.com/participo/how-ostbelgien-became-a-trailblazer-in-deliberative-democracy-62c3bb1fa560
https://medium.com/participo/how-ostbelgien-became-a-trailblazer-in-deliberative-democracy-62c3bb1fa560
https://www.groene.nl/artikel/een-cadeau-aan-de-politiek
https://theconversation.com/citizens-assembly-what-weve-learned-about-the-kind-of-climate-action-the-public-wants-to-see-146161
https://www.newyorker.com/news/the-future-of-democracy/politics-without-politicians
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… RECENTE PLEIDOOIEN...   

1. Daan Roovers en Eva Rovers, ‘Laat burgers politici helpen: organiseer een burgerberaad’, Lees hier 

het pleidooi van Roovers en Rovers.NRC HANDELSBLAD 

2. Jelmer Mommers, Eva Rovers e.v.a., ‘Kabinet, de burger wil écht meepraten over 

klimaatbeleid’, Lees: ‘Kabinet, de burger wil écht meepraten over klimaatbeleid’.DE VOLKSKRANT 

3. Ed Nijpels, ‘Geef burgers via panels een stem in het klimaatbeleid,’ Lees het hier.NRC 

HANDELSBLAD 

4. Het Burgerparlement, een oproep voor burgerinspraak in België.Zie de website van Het 

Burgerparlement. 

… EN TOT SLOT, BOEKEN: 

• Manuel Arriaga, REBOOTING DEMOCRACY: A CITIZEN’S GUIDE TO REINVENTING 

POLITICS (2014) 

• Brett Hennig, THE END OF POLITICIANS: TIME FOR A REAL DEMOCRACY (2017) 

• David Van Reybrouck, TEGEN VERKIEZINGEN (2013) 

• Paul Verhaeghe, Autoriteit (2015) 

 

 

 

 

 

i Ik schreef er eind 2019 een essay over waar ik het verband met de psychologie uitwerkte: 

https://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/boeken/2020-09-03-foucault.pdf 

Voor een korte uiteenzetting, ga naar: https://debalie.nl/agenda/over-normaliteit-en-andere-afwijkingen/ 

(krachtlijnen van het essay van minuut 5 tot minuut 22). 

 

ii In Engeland was een vergelijkbare wetgeving nog onmenselijker. De eerste ‘Vagabond act’ van 1531 legde 

lijfstraffen en dwangarbeid op. Bij de herschrijving van de ‘act’ in 1547 werd een eerste overtreding gestraft 

met een brandmerking, een tweede met ophanging. 

iii “De hele DSM is eigenlijk een uitgebreid hedendaags etiquetteboek of een handleiding voor goed 

burgerschap.” Dehue, T. (2014). Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Atlas 

Contact, p. 234. Hier vind je een lezing met een goed onderbouwde kritische reflectie op diagnostiek: 

https://www.youtube.com/watch?v=fj_xUKs6GcE Dehue kreeg ontzettend veel kritiek, zowel vanuit de 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/03/laat-burgers-politici-helpen-organiseer-een-burgerberaad-a4004913
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/03/laat-burgers-politici-helpen-organiseer-een-burgerberaad-a4004913
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-kabinet-de-burger-wil-echt-meepraten-over-klimaat~b87f0aec/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid-a4013129
https://www.hetburgerparlement.be/
https://www.hetburgerparlement.be/
https://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/boeken/2020-09-03-foucault.pdf
https://debalie.nl/agenda/over-normaliteit-en-andere-afwijkingen/
https://www.youtube.com/watch?v=fj_xUKs6GcE
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psychiatrische als de psychologische wereld. Recent kreeg ze de de prestigieuze Akademiepenning van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waarbij ondermeer als argumentatie de 

zorgvuldigheid van haar wetenschappelijk werk geprezen werd. 

iv Is er dan geen enkele psychiatrische aandoening die een biologische grond heeft? Er zijn aanwijzingen dat 

bepaalde vormen van bipolaire stoornissen (de vroegere manisch-depressieve psychose) en bepaalde 

psychotische stoornissen een somatische grond zouden kunnen hebben, er is geen overtuigend bewijs. In het 

ruimere veld van de psychiatrie zijn zij bovendien de uitzondering, niet de regel. 

 

v Opvallend: dergelijke behandelingen werden vooral toegepast op … vrouwen. Zie Lisa Appignanesi, Gek, slecht 

en droevig. Geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden. Amsterdam: De bezige bij.  

 

vi De Nederlandse kunstenares-filosofe Eva Meijer beschrijft uit eigen ervaring hoe zij als CBT-cliënte eerst 

geleerd werd een onderscheid te maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ gedachten en vervolgens hoe ze haar 

ongewenste gedachten kon bestrijden ‘door hun waarheidsgehalte ter discussie te stellen en door te laten zien 

dat ze niet werken.’ Zie https://boekenblog.paulverhaeghe.com/bregje-hofstede-eva-meijer/ 

 

vii ‘Een van de meest gestelde diagnoses bij kinderen en jongeren levert een pijnlijk duidelijke illustratie van 

Foucaults ideeën: 

Conduct Disorder 

A. A repetitive and persistent pattern of behavior in which the basic rights of others or major age-

appropriate societal norms or rules are violated, as manifested by the presence of at least three of the 

following 15 criteria in the past 12 months from any of the categories below, with at least one 

criterion present in the past 6 months: 

Aggression to People and Animals 

1. Often bullies, threatens, or intimidates others. 

2. Often initiates physical fights. 

3. Has used a weapon that can cause serious physical harm to others (e.g., a bat, brick, broken bottle, 

knife, gun). 

4. Has been physically cruel to people. 

5. Has been physically cruel to animals. 

6. Has stolen while confronting a victim (e.g., mugging, purse snatching, extortion, armed robbery). 

7. Has forced someone into sexual activity. 

 

Destruction of Property 

8. Has deliberately engaged in fire setting with the intention of causing serious damage. 

9. Has deliberately destroyed others’ property (other than by fire setting). 

 

Deceitfulness or Theft 
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10. Has broken into someone else’s house, building, or car. 

11. Often lies to obtain goods or favors or to avoid obligations (i.e., “cons” others) 

12. Has stolen items of nontrivial value without confronting a victim (e.g., shoplifting, but without 

breaking and entering: forgery). 

 

Serious Violations of Rules 

13. Often stays out at night despite parental prohibitions, beginning before age 13 years. 

14. Has run away from home overnight at least twice while living in the parental or parental 

surrogate home, or once without returning for a lengthy period. 

15. Is often truant from school, beginning before age 13 years. 

 

B. The disturbance in behavior causes clinically significant impairment in social, academic, or 

occupational functioning. 

C. If the individual is age 18 years or older, criteria are not met for antisocial personality disorder. 

 

Merk op: dit is een beschrijving van een psychiatrische stoornis bij kinderen. Boven de leeftijd van 18 jaar 

worden veel van de ‘symptomen’ een te bestraffen misdrijf, en op één dag tijd verandert de jongere van 

mentaal gestoord in crimineel. 

 

viii De Schotse moraalfilosoof Alasdair MacIntyreviii doorprikte in After Virtue (1981) de illusie van het moreel 

vrije individu van het postmoderne tijdperk. Zijn stelling: er is een dwingende, morele norm, met name 

‘measurable effectiveness’.‘Dwingend’ omdat mensen voortdurend gemanipuleerd worden om eraan te 

beantwoorden en ‘moreel’ omdat het individu afgestraft wordt als het niet aan de norm beantwoordt. 

Centraal in de disciplinering daartoe treden er volgens hem twee nieuwe figuren naar voren: de manager en de 

psychotherapeut. Veertig jaar later moeten we hem gelijk geven.  

 

ix British Psychological Society (2011). Response to the American Psychiatric Association: DSM-5 Development. 

June 2011, pp. 1 – 26. http://apps.bps.org.uk/_publicationfiles/consultation-responses/DSM-5%202011%20- 

%20BPS%20response.pdf  

 

x Zie: 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9360_dsm5.pdf   

Een uittreksel:  

Op klinisch vlak geven de classificaties geen beeld van de symptomen, de zorgbehoeften en de prognose, omdat 

ze meestal onvoldoende valide, betrouwbaar en voorspellend zijn. Anderzijds beantwoorden ze niet aan de 

nieuwe opvattingen over gezondheid, wat gedefinieerd wordt als het vermogen om zich aan te passen, ondanks 

de biopsychosociale obstakels. Het is echter nuttiger te begrijpen welke combinaties van factoren symptomen 

veroorzaken en in stand houden dan om een categorie te identificeren. Een op (klinisch, persoonlijk en sociaal) 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9360_dsm5.pdf
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herstel gebaseerde aanpak plaatst de symptomen beter in hun context en past interventies aan op basis van de 

waarden, affiniteiten en doelstellingen van de patiënten, in nauwe samenwerking met hen. 

 

xi Het wordt helemaal karikaturaal als we zien dat eens deze puur beschrijvende ‘diagnose’ ingeburgerd is, ze 

gehanteerd wordt als causale verklaring op grond van een cirkelredenering die verborgen blijft door het 

gebruik van letterwoorden. Ter vergelijking een hypothetisch voorbeeld: een nieuwe onverklaarbare medische 

aandoening die aangeduid wordt als HKVZ: ‘Die arme man heeft last van hoge koorts en hij zweet 

verschrikkelijk, maar ja, dat komt omdat hij lijdt aan HKVZ, hij is een HKVZ-ter.’ 

HKVZ = HogeKoortsVeelZweten 

Vergelijk: “Dat kind kan niet opletten in de klas en zit nooit stil, maar ja dat komt omdat het lijdt aan ADHD, het 

is een ADHDer.’  

Dit schept de illusie dat het een wezenlijke identiteit betreft (reïficatie), met als resultaat een nieuwe vorm van 

vervreemding. 

Een kritische blik op ADHD vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=5UlH6U3TPJQ&t=5s 

 

 

xii Dit blijkt uit een baanbrekend onderzoek over de invloed van trauma en stress tijdens de kindertijd op de 

gezondheid van de volwassene:  

ACE, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study 

Proefgroep: 17.000 gezonde Amerikanen, allemaal geschoold, allemaal aan het werk, allemaal gezond, worden 

onderzocht, met als doel om na te gaan welke factoren bijdroegen aan hun gezondheid.  

Zeer verrassende resultaten: van deze normale, goed opgeleide, werkende Amerikanen is gedurende de 

kindertijd 28 procent fysiek mishandeld en 21 procent seksueel misbruikt. 40 procent van de groep rapporteerde 

twee traumatische factoren, twaalf en een half procent vier factoren.  

Nog meer verrassend zijn de follow-up resultaten, gedurende 15 jaar: hoe meer traumatische situaties, des te 

groter was de kans op hartziektes, diabetes, en kanker, naast psychologische en psychiatrische problemen.  

Merk op dat er een duidelijk verband naar voren treedt tussen psychosociale trauma’s en lichamelijke ziektes. 

De invloed van trauma’s beperken tot mentale stoornissen is duidelijk fout, en veerkracht is bio-psycho-sociaal 

gegrond. 

 

xiii zie 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9339_burnout_up

date_09102017.pdf 

Een uittreksel:  

https://www.youtube.com/watch?v=5UlH6U3TPJQ&t=5s
https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9339_burnout_update_09102017.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9339_burnout_update_09102017.pdf
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Pagina 5 Deze problematiek komt voort uit de professionele en maatschappelijke context (burn-out kan worden 

beschouwd als een (normale) reactie op een pathologische context).  

Pagina 22 Daarom is het eerst en vooral belangrijk dat de academische, klinische en politieke wereld stappen 

ondernemen om te wijzen op de dominante positie van de economische wereld ten opzichte van het collectieve 

en individuele welzijn en daar verandering in te brengen. Burn-out voorkomen of behandelen moet immers ook 

verlopen via een wijziging van het maatschappijmodel, in plaats van enkel te steunen op 

aanpassingsoplossingen, medicatie of psychologiseren.  

 

xiv https://www.youtube.com/watch?v=YzumSmL0e_c 

https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2012/16-september.html 

 

xv https://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World_(roman) 

Hedendaagse versies: Dave Eggers, https://nl.wikipedia.org/wiki/De_cirkel_(roman); Juli Zeh, met haar roman 

Corpus Delicti (Engelse titel: The Method, zie https://en.wikipedia.org/wiki/The_Method_(novel) 

 

xvi ‘Acquired sociopathy’ is een persoonlijkheidsverandering die optreedt bij een individu dat langdurig een 

positie van autoriteit/macht bezit: meer impulsiviteit, egoïsme, arrogantie, narcisme, corruptie.  

Zie: Aleksandra Cislak et al., ‘Power Corrupts, but Control Does Not: What Stands Behind the Effects of Holding 

High Positions’, Personality and Social Psychology Bulletin (27 februari 2018). 

https://doi.org/10.1177%2F0146167218757456 
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