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INLEIDING  

Een door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat er na de val van het nazisme en het stalinisme 
een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen (niet meer geleid door Stalin of Hitler, maar door droge bureaucraten en 
technocraten) tekende zich steeds realistischer af aan de maatschappelijke horizon. 

Waarom rees die radicaal nieuwe staatsvorm voor het eerst op in de eerste helft van de 20e eeuw? 

Waarin ligt het verschil met de klassieke dictaturen van weleer? à De essentie van dat verschil ligt op psychologisch 
vlak: 

- Dictatuur: primitief psychologisch mechanisme gebaseerd op angst voor het agressieve potentieel vd leider(s) 
- Totalitarisme: gegrond in massavorming à mensen denken niet voor zichzelf, verliezen kritische ingesteldheid 

De totalitaire staat is gegrond in massavorming = vorm van groepshypnose die individuen van elk vermogen tot 
kritische afstandname en ethisch besef berooft.                                                                 

Yuval Noah Harari: de meeste mensen zouden het niet opmerken mocht er zich een totalitaire staat installeren.  

De wetenschaps/replicatiecrisis houdt rechtstreeks verband met het fenomeen van het totalitarisme. Volgens 
Hannah Arendt: De grondstroom van totalitarisme is het blinde geloof in een soort statisch-cijfermatig onderbouwde 
‘wetenschappelijke fictie’ die een ‘radicale minachting voor de feiten’ vertoont.  

Het ideale subject voor een totalitair regime is niet de overtuigende nazi of de overtuigende 
communist, maar iemand voor wie het onderscheid tussen feit en fictie en het onderscheid 
tussen waar en vals niet meer bestaat.      

Er schort iets aan ons wetenschappelijk wereldbeeld. Het toekomstbeeld wordt meer en meer getekend door 
pessimisme en perspectiefloosheid. Het verhaal van de verlichting van deze maatschappij leidt om het zacht uit te 
drukken niet langer tot het optimisme en het positivisme van weleer. Een groot deel van de bevolking bevindt zich in 
een quasi volstrekt sociaal isolement (denk aan de vele uitval door psychisch lijden).                                                                                                   
Volgens de systeemtheorie: het systeem stevent op een kantelpunt af, het gaat zich reorganiseren en een nieuw 
evenwicht zoeken.  

CORONA 

Virologen als varkens van Orwell: 
Machtswissel à virologen werden opgeroepen als experts, ze vertellen echter niet altijd de waarheid. Maatregelen 
veranderen over nachten heen, ze beloven ‘het Rijk der Vrijheid’ bij 2 vaccins, maar als die er waren blijkt een 3de 
dosis nodig. 

Maatregelen volgen omdat het aantal zieken de capaciteit van de gezondheidszorg niet mocht overschrijden à 
flatten the curve         

Maatregelen verlengd omdat het virus moest worden uitgeroeid à crush the curve          

Telkens er een nieuw object van angst oprijst in de maatschappij, is er binnen ons huidig denken maar 1 antwoord 
en 1 verweer: meer controle. 

Controledwang leidt tot angst en angst tot controledwang. Zo komt de maatschappij in een vicieuze cirkel terecht 
die onvermijdelijk in totalitarisme uitmondt. Totalitarisme is hét symptoom bij uitstek van de verlichtingstraditie.                                
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DEEL 1: WETENSCHAP EN HAAR 
PSCYHOLOGISCHE EFFECTEN        
HOOFDSTUK 1: WETENSCHAP EN IDEOLOGIE 

WETENSCHAP  

1582: Galileo Galilei à symbool voor de essentie van de culturele en maatschappelijke omwenteling die zich in de 
eeuwen daarna zou afspelen. Het vertrouwen groeide dat hij zelf tot de kennis kon komen. Hij moest alleen de 
methode van de wetenschap volgen, met zijn ogen de feiten registreren en met zijn verstand logische verbanden 
ertussen leggen. 

Religieuze discours: gericht op mens als wezen met lusten en driften, dat zich moet voorbereiden op de dood. Als er 
iets mankeerde aan de mens, betekende dit dat hij in zonde leefde. De wereld moest niet in vraag gesteld worden 
maar wel de mens zelf. 

Door de opkomst van de wetenschappen veranderde dit! à De mens geloofde dat hij met de kracht van het 
verstand de wereld kon aanpassen en zelf kon blijven wie hij was, het eigen denkvermogen bedienen om de wereld 
te begrijpen en gestalte te geven aan nieuwe, rationele samenleving.  

Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn zelf verschuldigde onmondigheid. 
Onmondigheid is het onvermogen zich van het eigen verstand te bedienen, zonder de 
leiding van een ander te volgen. Durf denken! Heb de moed je van je eigen verstand te 
bedienen! (Lijfspreuk verlichting) – Immanuel Kant (1784, verlichtingsfilosoof) 

Galilei, Coperniceus, Newton,… trokken het vel van de religieuze dogma’s van hun ogen en registreerden 
onbevangen de wereld om hen heen. Ze toonden aan dat bepaalde aspecten precies in mathematische en 
mechanistische formules lieten vatten. 

Belangrijke bevinding van Galileo Galilei: 
Kandelaar zijn beweging slingert altijd even lang (om het even of het nu ver of minder ver slingerde) 
De lengte van de slingerarm is het enige wat de beweging kan beïnvloeden. 

Hughes: 
Bouwde 30j later het eerste slingeruurwerk, omdat men sinds Galilei mechanische tijdsingevingen kon doen.  

à Die frisse wetenschap vertoonde alle kenmerken van wat de Franse filosoof Michel Foucault een 
waarheidsspreken noemt. Dit is een vorm van spreken die een (maatschappelijke) consensus doorbreekt. Het 
spreken van de waarheid is ook gevaarlijk. Het kan zorgen voor angst, irritatie en agressie. Het is gevaarlijk maar 
noodzakelijk.  

‘De waarheid is altijd nieuw’ – Max Jacob 

Wetenschap is in essentie openheid van de geest. Het wetenschappelijke discours bevrijdde ook de mens uit zijn 
opgelegde onmondigheid. Het doorbrak een systeem van religieuze dogmatiek dat in de publieke ruimte grotendeels 
verworden was tot dwang en onderdrukking, tot schijn en hypocrisie, tot bedrog en leugen.  
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De wetenschappelijke methode werd gebruikt voor verschillende zaken. Die openheid van de geest leverde de meest 
sublieme inzichten op. Fysici toonden aan dat de observatie van een materieel object dat object zelf verandert 
(“looking at something, changes it” – Schrödinger).  

Newton (17e eeuw): de wetten van de mechanica zijn maar op een heel beperkt deel van de werkelijkheid van 
toepassing.  

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

Wetenschap wordt gerealiseerd door een vermogen van empathie, een invoelen met het fenomeen dat onderzocht 
wordt. Wetenschap had zich ontworsteld aan alle dogma’s van het religieuze discours, maar herontdekte aan het 
einde van de reis de mystieke en religieuze teksten voor datgene wat zich eeuwig aan het menselijke verstand 
onttrekt.  

IDEOLOGIE 

De mechanistisch-materialistische tak (harde wetenschappen), eenvoudig in basisprincipes (wetten van mechanica), 
concreet in object (de tastbare, zichtbare wereld) en ontzagwekkend in haar praktische toepasselijkheid 
(stoommachine, internet,…) heeft deze wetenschap alles om het menselijke wezen te verleiden.  

Het credo van het mechanistisch materialisme: 

De mens beseft het misschien niet maar zijn menselijkheid doet er eigenlijk niet toe, ze is 
niets wenselijk. Zijn hele bestaan, en de hele dramatiek van zijn bestaan, valt uiteindelijk te 
herleiden tot elementaire deeltjes die volgens de wetmatigheden van de mechanica op 
elkaar inwerken. 

à Wie aan dit credo twijfelt, verklaart zich vrijwillig dwaas of gek. Men mag enkel twijfelen aan de ‘juiste’ dingen à 
een tak die ontstaat in de omgekeerde richting dan wetenschap oorspronkelijk was. 

Wetenschap bij geboorte: openheid van de geest MAAR naarmate ze groeide à werd ze zelf een ideologie, 
overtuiging en vooroordeel. In het begin het discours van de minderheid, nu het discours van de meerderheid. Je kan 
er de massa mee manipuleren, carrière mee maken,… Je kan er zelfs segregatie en exclusie mee verantwoorden (bv 
sinds de coronacrisis geen toegang meer tot de publieke ruimte als je het teken van de wetenschappelijke ideologie 
niet draagt.) 

è Het wetenschappelijke discours, wordt het geprivilegieerde instrument van opportunisme, leugen, bedrog, 
manipulatie en macht. 

DE REPLICATIECRISIS 

Wetenschapsfraude die aan het licht kwam.  

Onderzoek Fanelli: 72% van de onderzoekers waren bereid om op een of andere manier hun onderzoeksresultaten 
te verdraaien.  

Veel maatregelen gevonden om dit tegen te gaan (bv onderzoeksgegevens publiek maken, publicatiedruk in vraag 
stellen,…)  
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De replicatiecrisis wijst in de eerste plaats op een fundamentele epistemologische crisis. Psychologische objecten zijn 
in wezen maar zeer beperkt meetbaar en toch probeert men dit in cijfers te wringen. Ze wekken de indruk objectief 
te zijn.  

Cross-method agreement: als je hetzelfde object meet aan de hand van verschillende meetmethoden, hoe gelijk 
zullen de resultaten dan zijn? Normaal gezien zouden ze identiek moeten zijn, maar dat is niet zo. Het is zelden hoger 
dan een correlatie van .45. Dit relativeert het idee dat de meetinstrumenten ‘objectief’ zijn.  

Goethe: “Het meten van een ding is een grove handeling die op levende wezens slechtst hoogst onvolkomen kan 
worden uitgevoerd.” Door het onmeetbare toch proberen te meten, wordt meten een vorm van pseudo-
objectiviteit. Ze zorgt ervoor dat het onderzochte object verdwijnt achter een scherm van de cijfers.  

Blind peer-review systeem: Het staat en valt met het ethische en morele gehalte van de expert, met zijn subjectieve, 
menselijke kenmerken.  

BESLUIT 

De grote Wetenschap doet dit op een positieve manier: 
Belang van de dimensie erkennen en in haar theorie verankeren. Ze veronderstelde dat de weg naar soeverein 
weten lag in het registreren van de feiten en het leggen van logische verbanden daartussen.  

De kleine wetenschap doet het op een negatievere manier: 
Obv overtuiging en dogma de subjectieve dimensie van de mens centraal stellen (en dit bevestigen) 
Ze miskennen de subjectieve ervaring van de mens, beschouwde het als onbetekenend, quasi irreëel nevenproduct 
van materiële biochemische processen van het brein.  

Hannah Arendt situeert het ideale subject van de totalitaire staat: het subject dat het verschil niet meer kent tussen 
(psuedo)wetenschappelijke fictie en realiteit. 
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H2: WETENSCHAP EN HAAR PRAKTISCHE TOEPASSINGEN 

De mechanistische wetenschap wil de wereld aanpassen aan de mens, het bestaan gemakkelijk en comfortabel 
maken, op termijn lijden zelfs dood uit de wereld helpen. Galilei’s ontdekking van de wetmatigheden liet Christiaan 
Huyghens 15 jaar later toe om een mechanisch toestel op te bouwen om de tijd te meten.  

Wetenschap leidde tot een quasi eindeloze reeks praktische toepassingen: de stoommachine, de auto,… 

In de 2 eeuwen volgend op Newtons formulering van de basiswetten van de mechanica werd de samenleving op alle 
niveaus gemechaniseerd en geïndustrialiseerd. De mens kon het leven gemakkelijker maken.  

Keerzijde van de medaille:  

o Het leidde bv tot een verzwakking van de connectie van de mens met zijn natuurlijke en sociale omgeving.  
o Kunstlicht verbrak de ritmiek die zin en maan van oudsher aan de dagelijkse bezigheden hadden opgelegd. 
o Het uurwerk trok de menselijke geest los van cyclische natuurlijke processen. 
o Het kompas vervreemdde de mens van de sterren 
o De industriële arbeid trok hem weg uit de velden en de bossen.  

à De impact op psychologisch vlak werd zelden belangrijk geacht of zelfs maar opgemerkt, maar was zonder 
twijfel immens.  

Transformatie sociale band: 

o Uitvinding van radio en televisie leidde tot de opkomst van de massamedia en een afname van directe 
menselijke contacten. 

à Het uniformiseerde de sociale uitwisselingen. 

ZINLOZE JOBS  

Ook de mechanisering van het arbeidsproces zorgde voor een ingrijpende transformatie van de sociale structuren en 
banden (= dimensie die door Marx’ historisch materialisme onderzocht werd). 

Er ontstonden bv gemeenschappen puur gericht voor massaproductie, met als enige identificatiepunt de 
gezamenlijke loonarbeid. Daarmee verbrak de industrialisering de vaste sociale structuren, zoals ze gevormd werden 
door de aanwezigheid van verschillende beroepen, functies en autoriteitsfiguren. Hoewel die structuren zorgeden 
voor onderdrukking, boden ze toch ook:  

o Psychologische houvast en referentiekader.  
o Ze gaven regels en wetten, geboden en verboden 
o Grenzen voor lusten en driften 
o Welomlijnde objecten van angst, frustratie en woede.  

à Het wegvallen ervan liet de mens verward achter. Die angst speelt een cruciale rol in massavorming en 
totalitarisme.  

De mechanisatie had ook effecten op vlak van zinsverlening. De mens werkte niet meer met doelen voor zichzelf, hij 
werkte meer en meer om objecten te produceren voor een ander. De ander waarvoor men werkte was ver weg en 
anoniem. Degene die het gebruiksobject produceerde kwam meestal niet meer in direct contact met degene die het 
zou gebruiken. Ze zagen de blijdschap en dankbaarheid niet meer. Het is hierin dat de voornaamste menselijke 
voldoening ligt tijdens het arbeidsproces. De arbeider werd meer en meer een tandwiel in de industriële machine.  
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= arbeid veranderde van een lastige maar inherent zinvolle existentiële opdracht in een praktisch-utilitaristische en 
ook egoïstische noodzaak.  

John maynard keynes à  voorspelde dat we door technologische vooruitgang tegen het einde van de eeuw nog 
slechts 15 uur per week zouden moeten werken (voorspelling kwam niet uit). Hij hield geen rekening met het feit dat 
er op een ongelofelijke schaal werk bij gecreëerd zou worden dat zin- en nutteloos is.  

David Graeber à  boek ‘bullshit jobs’ à 37% van de mensen zegt dat hun baan geen zinvolle bijdrage levert aan de 
wereld en 13% twijfelde. Die zinloze jobs kwamen er in de eerste plaats bij in de administratieve en de economische 
sector.  

Kurt à  illustreert de graad van absurditeit die geleidelijk aan bereikt werd: 

‘In plaats van dat een soldaat zijn computer 5 meter verderop mag neerzette n, moeten 2 mensen in totaal 6 tot 10 
uur rijden, zo’n 16 formulieren invullen en ruim 400 euro aan belastinggeld verkwisten.’ 

Ook in private bedrijven woekert het zinloos werk. We kunnen dat toeschrijven aan de veranderde bedrijfscultuur.  

Er moeten steeds meer procedurele bepalingen zijn op basis waarvan men onder andere kan uitmaken wie er 
financieel en juridisch aansprakelijk is als er ergens iets fout gaat. De hedendaagse regel en controledwang is een 
krampachtige poging om de immer groeiende angst in de maatschappij te bemeesteren. Als de menselijke 
verhoudingen getekend worden door een fundamenteel wantrouwen, wordt het leven hopeloos gecompliceerd en 
verliest een samenleving haar energie aan het creëren van allerlei ‘veiligheidsmechanisme’ die uiteindelijk het 
wantrouwen alleen maar aanwakkeren en vooral psychologisch uitputtend zijn.  

= Het fenomeen van de bullshitjobs is daarom ook direct verbonden met de epidemie van burn-outs die de 
werkvloer teistert. Het onvermogen om er zin en voldoening in te ervaren, om het werk te ervaren als een act van 
creatie zorgt ervoor dat arbeid ondraaglijk wordt.  

Er ontstaat een paradox: een soort afgunst en wraakgevoelens gericht op degene die wel een zinvol beroep 
uitoefenen. Zij worden getroffen door ontslag, armoede, terwijl zinloze jobs royaler verloond worden.  

‘Wie het geluk heeft om een zinvolle job te doen, moet niet ook nog eens willen dat hij daar goed voor betaald 
wordt.’ 

à In een maatschappij waarin de menselijke verhoudingen voldoening geven, zal het leven draaglijk zijn, zelfs al 
beschikt ze slechts over primitieve productiemiddelen. En in een maatschappij waar de menselijke verhoudingen 
verschraald en toxisch zijn, zal het lastig en ondraaglijk worden, hoe gevorderd ze op mechanisch-technologisch vlak 
ook moge zijn.  

VOORBEELDEN VAN PROBLEMATISCHE MEDISCHE WETENSCHAP 

- Softenonaffaire: Het was een middel tegen zwangerschapsbraken die bij 10000 foetussen voor 
misvormingen had gezorgd. Farmaceutische bedrijven bleven het wel nog produceren. Het werd pas jaren 
later volledig uit de handel genomen. Men wilde eerst HELEMAAL zeker zijn van het verbad tussen het 
medicijn en de misvormingen… 

- Hormoon DES: Het zou miskramen voorkomen. Het had veel neveneffecten waaronder een verhoogd risico 
op borstkanker. Men ontdekte vele afwijkingen en risico’s.  
= de meest gekende schandalen, maar zeker niet deze die het grootst aantal slachtoffers eisten. 

- Opiaten: Zware pijnstiller die 4000000 dodelijke slachtoffers zou gemaakt hebben.  
- Paracetamol: er werd pas recent ontdekt dat het kankerverwekkende stoffen bevat en dat hij schadelijk kan 

zijn voor foetussen.  
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Hoe komt dit? Neveneffecten kunnen pas na een periode optreden, te subtiel zijn in het begin of beperkt 
opgevolgd worden in onderzoek.  
 
Het voorspellen van de effecten van medicijnen wordt verder bemoeilijkt doordat er ook sterke 
psychologische factoren werkzaam zijn. Het bestaan van placebo-effecten en nocebo-effecten (behandeling 
heeft negatieve effecten omdat de patiënt gelooft dat ze schadelijk is) wordt in wetenschappelijk opzicht 
algemeen aanvaard. De invloed van psychische factoren is opmerkelijk groot. Dat maakt dat de effecten van 
medicijnen zeer moeilijk voorspelbaar en bijvoorbeeld substantieel kunnen wijzigen als het maatschappelijke 
discours omtrent dat medicijn verandert. Het veranderde discours zorgt ook voor veranderende 
verwachtingen ten aanzien van het medicijn. à Verklaart de ‘mysterieuze’ bevindingen dat medicijnen hun 
initiële werkzaamheid verliezen als ze een tijdje op de markt zijn.  
 
Dit allemaal roept natuurlijk ethische vragen op: 

o Het plaatst de genadeloze experimenteerdrift van onze verlichtingsmaatschappij en een nog schriller 
daglicht dan hij sowieso al stond.  
Elk jaar stijgt het aantal proefdieren dat voor medische experimenten gebruikt wordt. Wat ligt de grens 
tussen experimenteren en folteren? 

Het mechanistisch denken gaf de mens een enorm vermogen om de fysieke werkelijkheid te manipuleren, maar in 
combinatie met de mens in de meest netelige situatie waarin hij zich ooit bevond (denk aan oorlogen, vismethoden 
die wereldoceanen kunnen uitputten,…).  

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

BESLUIT 

Door de verindustrialisering, vermechanisering en vertechnologisering van de wereld kwamen de 
productiecapaciteiten, de economische macht en de psychologische macht in handen van een immer kleiner 
wordend aantal mensen terecht.  

De verlichtingstraditie had de mens autonomie en vrijheid beloofd, maar in zeker zin bracht ze de mens meer 
afhankelijkheid en machteloosheid dan ooit tevoren. De verlichting leidde in meerdere opzichten tot de ervaring dat 
de controle aan hem ontsnapte. Het menselijk subject vond zichzelf terug in een staat van eenzaamheid, afgesneden 
van zijn natuurlijke context en weggevallen uit sociale structuren en banden, krachteloos door de ervaringen van 
zinloosheid, levend onder wolken die zwanger zijn van een in vorige tijden ondenkbaar destructief potentieel, 
psychologisch en materieel afhankelijk van de happy few die het niet vertrouwt en met wie zich niet kan 
identificeren. 

Het is dit subject dat Hannah Arendt het geatomiseerde subject noemde.  
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H3: DE KUNSTMATIGE MAATSCHAPPIJ 

De dom van pisa, Galileo Galilei: de snelheid waarmee de slinger zijn weg aflegt is rechtevenredig met de lengte van 
de boog die hij maakt en dan duurt de beweging altijd exact even lang.  

Christiaan Huyghens: op een of andere manier communiceren de pendules met elkaar want na verloop van tijd 
gingen de slingers perfect gelijktijdig bewegen. à Bewegingen synchroniseren. 

In de 2de helft van de 20ste eeuw ontdekte men dat de afwijkingen geen ‘onbeduidende ruis’ waren: 
Men vond dat de afwijkingen in de duur vd slingerbewegingen een patroon vormen die een mathematische formule 
volgt. Desondanks is het toch onvoorspelbaar (deterministische onvoorspelbaarheid).  
=> En het patroon is volstrekt uniek voor elke slinger vgl. met mens, iedereen kent regels, maar we vullen het zelf in 

Slingers bezitten het kenmerk van de deterministische onvoorspelbaarheid (H9) 

Boek Chaos van Gleick: “Those studying chaotic dynamics discovered that the disorderly behavior of simple systems 
acted as a creative process. It generated complexity: richly organized patterns, sometimes infinite, but always with 
the fascination of living things.  

à Het gedrag van de slinger reduceren tot de wetmatigheid van Galilei berooft hem dus van zijn ‘sociale’ kenmerken 
en ook van zijn eigenheid en creativiteit.  

= De slinger van Galilei illustreert een universele wetmatigheid: logisch-rationele verklaringen van een natuurlijk 
fenomeen maken altijd abstractie van dat fenomeen. Theoretische modellen vatten nooit alles, ze laten een 
onverklaarde rest over. En die rest is niet zomaar een onbeduidende, toevallige vorm van ruis, zoals de 
mechanistische ideologie graag gelooft: ze is de essentie van het object, de levende component ervan.  

Vergelijking maken, tonen wat er mis is met mechanistisch mensbeeld: 
Wanneer je stelt dat elke slinger even lang over de slingerbeweging doet, wanneer je dat gelooft. Dan misken je het 
uniek zijn aan elke slinger, je vergeet een cruciaal deel. 

Er is altijd een verschil tussen ‘natuurlijke’ en ‘kunstmatige’ producten: 
We zien telkens vanuit een logisch-rationele analyse dat wanneer je een natuurlijk fenomeen artificieel 
reproduceert, dat het kunstmatige fenomeen niet identiek is aan het natuurlijke.  

Dit is cruciaal voor de mens -> zowel lichamelijk als psychologisch: 
Het digitaliseren van de maatschappij leidt ertoe dat ‘echte’ natuurlijke interacties tussen mensen vervangen 
worden door digitale.  

In het begin van de coronacrisis zag men vooral voordelen in het digitale: 
We waren veilig voor het virus, het bespaarde tijd, men hoefde niet in de file te staan, ecologische voetafdruk was 
kleiner. Alles ging online door 

Maar er kwamen steeds meer verontrustende gevolgen: 
Het zou tot veel uitputting en burn-out leiden, wat zelf tot digitale depressie kon leiden. 

Verklaring van de tekortkomingen van digitaal contact: 
Wanneer we spreken is het lichamelijke aspect cruciaal en dit wordt verstoord door de digitalisering. Informatie 
wordt overgedragen en daarbij is er subtiele lichamelijke uitwisseling!  

HET KUNSTMATIGE IS NIET IDENTIEK AAN HET NATUURLIJKE 

Experimenten van Murphy-Paul: “what babies learn before they are born” 
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Baby’s leren heel snel taal door te luisteren naar anderen, maar lichamelijke aanwezigheid is een must. Taal gaat 
over fysieke aanwezigheid. Ze kunnen niets leren door te luisteren naar een audio-opname. 

à Het huilen van het kind vertoont onmiddellijk na de geboorte melodische overeenkomsten met de moedertaal. 
Het kind heeft in de baarmoeder al voeling gekregen met de moederstem, het leven in de baarmoeder heeft het al 
voorbestemd om met die specifieke stem te resoneren. = symbiose met de moeder 

Menselijk lichaam als ‘snaarinstrument’: 
De imitaties laden het lichaam van het kind met een reeks trillingen en spanningen die zich vastzetten tot men een 
soort ‘lichaamsgen’ heeft dat werkt voor spieren, klieren, zenuwen en de organen. 
=> Maakt het kind ook vatbaar voor typische psychische aandoeningen.  

“Een stem is van vitaal belang, in het bijzonder op jonge leeftijd. Het kan het lichaam ziek 
maken of het kan kwalen genezen.” 

Quasi-experimenteel onderzoek René Spitz: 
2 groepen kinderen wiens biologische behoeften (eten, drinken, kledij, huis…) op dezelfde manier bevredigd werden. 
Bij de ene groep was er een stabiele psychische band met de moeder en in de andere niet. 
=> Sterftegraad was significant hoger in de laatste groep!  

Verarming van het complexe fenomeen door digitalisatie: 
- Altijd een bepaalde vertraging 
- Registers van het contact worden uitgesloten bv. warmte en geur 
- Selectief: je ziet bv. enkel het gezicht 
- Voortdurende dreiging dat de verbinding kan wegvallen… 

Dit kunnen we direct gaan linken met het verband tussen digitalisering en depressie: 
Frustratie van hulpeloosheid opgewekt door passiviteit en afwezigheid van een geliefde ander. Men betaalt hiervoor 
op een manier dat men zelf ook passief wordt (en men zich dus depressief voelt)  

Nog enkele vb’en: 

- Spiegeleneuronen 
- In een gesprek voel je aan wanneer je moet spreken 

MAAR tijdens corona werd dit allemaal digitaal, waardoor dit veel moeilijker wordt. Het gevoel van controle is groter 
(je kan sommige dingen laten zien en andere juist niet). Men voelt zich psychologisch veiliger en comfortabeler 
achter een digitale muur.  

Petriglieri: “Onze geest wordt er in digitale interacties toe misleid om te geloven dat we bij elkaar zijn, maar onze 
lichamen weten dat dit niet het geval is: wat er zo uitputtend is aan digitale gesprekken, is om voortdurend in de 
aanwezigheid te zijn van de ander zijn afwezigheid.”  

Digitalisering ontmenselijkt een gesprek.  

De mens is zeer onzeker, Het gevoel van controle bij een digitaal gesprek is groter.  

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

Wetenschap past haar theorie aan de werkelijkheid aan, ideologie past de werkelijkheid aan de theorie aan. Dit geldt 
ook voor de mechanistische ideologie: ze wilde de werkelijkheid aanpassen aan haar theoretische fictie. Ze zou de 
natuur en de wereld optimaliseren.  
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Ondanks alle nadelen vinden we de digitale weg zeer aantrekkelijk. Waarom? 
Enerzijds de directe voordelen (bv. geen verplaatsing nodig, minder kosten, minder inspanning…) 
Maar de psychologische factor is nog veel belangrijker! Mensen zijn onzekere wezens, die achtervolgd worden door 
existentiële vragen. Ze twijfelen continu aan zichzelf in interacties met anderen. In het digitaal gesprek, wordt de 
ander op afstand gehouden, maar is die toch bereikbaar. Dit zorgt ervoor dat de gevoelens van angst en onzekerheid 
minder scherp erdoor komen. Het gevoel van CONTROLE is groter!!!  

Mechanisering van de wereld zorgt ervoor dat de mens het contact met zijn omgeving verliest en een geatomiseerd 
subject wordt. Dit subject waarin Hannah Arendt het elementaire bestanddeel vd totalitaire staat herkende.  

MECHANISTISCHE IDEOLOGIE 

Mechanistische ideologie: 
De werkelijkheid aanpassen aan theoretische fictie. Het optimaliseren van de natuur en de wereld. 
=> Genetisch gemanipuleerde planten en dieren, geprint vlees en andere artificiële producten  

De mechanistische ideologie werkt op credit: 
Eerst komt ze met een prachtige oplossing voor een probleem, maar later wordt de tol duidelijk. In elk opzicht is de 
mechanisering van de wereld toxisch, maar dit toont zich pas na een tijdje, wanneer het te laat is. 
=> Plastic soep, stralingen, klimaatopwarming… zo veel problemen waar we nu geen oplossing voor hebben.  

Kweekprogramma’s ontbreken nog 1 sleutelelement: 
De moederstem (zie bovenstaande) wordt vervangen door monotone herhaling van conditionerende boodschappen. 
Het kind zal sociaal aangepast ter wereld komen, maar de echo’s van de moederstem zijn niet meer te vinden in het 
kinderlijk gehuil. 

Voordeel kweekprogramma’s: 
Ouders kunnen gedurende de 9 maand zwangerschap hun leven gewoon verderzetten. Het kind zit in een zak die 
een baarmoeder nabootst en de moeder heeft er minder last van. Het is nog niet duidelijk hoe de kunstmatige 
baarmoeder zal openen voor de ‘geboorte’ van het kind. 

De ideologie van de eco-modernistische toer: 
- Op het platteland wonen, houtkachel aansteken en een stuk echt vlees eten is een misdaad 
- Het idee dat mens en natuur een mystieke eenheid vormen en in harmonie kunnen bestaan is een onrealistisch en  
  romantisch idee, dat gezien de hoogdringendheid vd klimaattoestand zelf ronduit gevaarlijk is.  
- Technologisch gecontroleerde internet of bodies à lichamen w verzadigd v microchips en gemonitord via internet. 
- Zo bestrijdt men criminaliteit, zal men efficiënt genetische correctie en preventieve geneeskunde kunnen doen 
- Oncontroleerbare weersomstandigheden in bedwang houden 

World Economic Forum: We evolueren naar een Digikosmos: een samenleving waarin het menselijke leven zich 
grotendeels online afspeelt.  

Transhumanisme: een hedendaagse versie van de mechanistische ideologie die het wenselijk en zelfs noodzakelijk 
acht dat de mens in de toekomst lichamelijk en geestelijk zal versmelten met technologische apparatuur. De 
samenleving wil ze graag vervangen door een strikt technologisch gecontroleerde internet of bodies.  

Waarom laat de mens zich zo massaal verleiden door de mechanistische ideologie? à Dat men de ongemakken van 
het leven kan wegnemen zonder zichzelf als mens in vraag te moeten stellen.  

Terwijl de praktische toepassingen van de mechanistische wetenschap het leven makkelijker maken, ontglipt de 
essentie van het leven ons steeds meer.  
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Technocratisch wereldbeeld houdt geen rekening met de vrijheid die de mens nodig heeft! 

Technocratie= maatschappij moet bestuurd worden door mensen die technische expertise hebben  

De technocratische gedachte/ ideologie gaat extreem ver: 
Zo ver dat de staat perfecte controle heeft over het lichaam en de geest van de mens.  

Waarom laten mensen zich massaal verleiden door de mechanistische ideologie? 
Onder de illusie dat men de ongemakken vh leven kan wegnemen zonder zichzelf als mens in vraag te moeten 
stellen.  

Logisch gevolg mechanistisch mens- en wereldbeeld: 
Als je de wereld ziet als atomen die op een mechanische wijze tegen elkaar botsen, is het niet moeilijk om te 
concluderen dat je de mechanische processen zo kunt aanpassen tot de fouten er uit zijn. 
=> Technisch gaan bepalen wat het gedrag is dat gewenst wordt in de maatschappij  

Chinees creditsysteem komt stilaan naar ons: 
Mensen kunnen punten verdienen voor ‘goed gedrag’, QR-codes van de corona waren een soort ‘pilootproject’ 
=> Er zou een elektronisch Europees paspoort komen met al je persoonlijke gegevens, privacy weg!  

Welke maatschappij past er idealiter bij het mechanistisch mens- en wereldbeeld? 
Als men ervan uitgaat dat de mens fundamenteel een mechanistisch wezen is die perfect kenbaar en beschrijfbaar is 
itv wetten vd mechanica 
=> Je utopisch wereldbeeld ziet er dan uit als een rationele maatschappij uit die geleid moet worden  
     door experten die de maatschappij begrijpen en kunnen laten draaien.  

Stalin:  
“De mens kan je zien als de hond v Pavlov, ze moeten reflexief reageren op alles wat ik moet zeggen” 
In die tijd was de mens een reflexieve machine, die door de staat(sideologie) bestuurd werd 
=> Grondgedachte van elk technocratisch systeem en zo ook van het totalitarisme  

Alle natuurlijke fenomenen worden vervangen door artificiële zaken: 
Eerst beschrijft men een natuurlijk fenomeen zo rationeel mogelijk en dan gaat men dat gaan reproduceren. En men 
gaat er vervolgens van uit het artificiële fenomeen even kwaliteitsvol is als het natuurlijke. Reproductie zal nooit 
identiek zijn, er is altijd ‘iets’ verdwenen 

Het ‘iets’ is niet zomaar een detail, het is essentieel!!!  

BESLUIT 

Totalitarisme is uiteindelijk gewoon het logische verlengstuk van de veralgemeende obsessie met wetenschap, het 
geloof in een artificieel gecreëerd paradijs: (hannah arendt)  

“science has become an idol that will magically cure the evils of existence and transform 
the nature of man” 

Eugenetica: 
Het heeft wel voordelen, zoals bepaalde ziektes wegfilteren uit de maatschappij. Maar het heeft een enorme tol, je 
genereert helemaal geen gezondere individuen, maar een ontmenselijkte wereld met zwakke mensen.  

We moeten ons hiertegen verzetten!  
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H4: HET (ON)MEETBARE UNIVERSUM 

= we staan stil bij de methode om tot kennis te komen.  

1 van de basisveronderstellingen van de mechanistische ideologie: 

- Het universum is een machine en zijn onderdelen kunnen worden gemeten. à Meten en becijferen is het 
fundament van haar manier van kennen. Dat epistemologische uitgangspunt heeft gevolgen voor het 
maatschappelijke ideaalbeeld dat gekoppeld is aan deze ideologie.  

= De maatschappij wordt idealiter geleid door experts-technocraten die op basis van objectieve, cijfermatige info 
beslissingen nemen.  

Met de coronacrisis komt een dergelijke maatschappij wel heel dichtbij. Het is een geprivilegieerde casus om het 
vertrouwen opmetingen en cijfers aan een kritische analyse te onderwerpen.  

MAATSCHAPPIJEN TOT NU TOE:  

Werden niet zozeer geleid obv cijfermatige info. Ze werden geleid op basis van: 

1. Verhalen, eerst mythische en religieuze verhalen 
2. Vervolgens politieke verhalen  

Die verhalen zijn in wezen irrationeel en subjectief van aard (ze zeggen in zekere zin meer over degene die ze 
uitvindt dan over de zogenaamde objectieve waarheid.  

Verhaal bestaan uit: 

- Woorden (die vanalles kunnen betekenen) à ze hebben geen vaste, rationele verhouding tot feiten.  

ZONDER rationele basis slaat de mens op drift.  

De grote verhalen:  

Draaien gewoonlijk uit in het voordeel van degene die ze uitvindt 

Bv denk aan de aflaten van de clerus en de postjes van de politici.  

à Uiteindelijk leiden ze tot schrijnend machtsmisbruik en groteske gruwel.  

Bv de ritueel verbrande weduwen van India en de verdronken heksen van Europa. 

= zo raakte de maatschappij in het verleden van de regen in de drup:  

• Verhalen 
• Subjectiviteit 
• Irrationaliteit 
• Schrijnend onrecht 
• Absurde gruwel 

In dat opzicht biedt de coronacrisis onverwacht een window of opportunity voor deze ideologie: de onzekerheid en de 
angst voor het virus creëerden een draagvlak om een maatschappij te realiseren waarin beslissingen genomen 
werden op basis van cijfers. Nu betreft het nog ‘eenvoudige’ cijfers (besmettingen, ziekenhuisopnames,...) maar in de 
toekomst kunnen daar hoogtechnologische, biometrische data aan toegevoegd worden, die zowat elk aspect van het 
lichamelijke functioneren exact in kaart brengen.  
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In tegenstelling tot woorden vormen cijfers een objectieve basis om transparante en rationele beslissingen te 
nemen.  

- Ze zijn een tegengif voor machtsmisbruik en absurde gruwel.  
- Ze bieden een gelegenheid om via preventieve geneeskunde menselijk lijden tot een minimum te herleiden.  

= dit is de weg naar de rationele maatschappij van de toekomst: 

• Cijfers 
• Objectiviteit 
• Rationaliteit 
• Correctheid 
• Minimaliseren van lijden 

Corona zou dus wel eens letterlijk de kroon op het werk van de mensheid kunnen worden.  

RELATIVITEIT 

Naargelang je de meeteenheid kleiner maakt, stijgt de lengte van de kust van Groot-Brittanië, tot in het oneindige.  

De pools-Joodse wiskundige josef Mandelbrot: toonde op een eenvoudige manier dat metingen altijd relatief zijn, 
afhankelijk van een reeks subjectieve keuzes die degene maakt die opmeet, zoals de keuze voor een bepaalde 
meeteenheid.  

DE INTERPRETATIE 

Zelfs als metingen op zich als juist en quasi objectief kunnen worden beschouwd, speelt er nog een belangrijke 
subjectieve factor op het niveau van de interpretatie ervan.  

Bv: in de statistiek: de simpsons paradox:  

Besluit: 

- Blanken krijgen sneller de doodstraf dan zwarten.  

à Onderzoekers die de cijfers bestudeerden, waren zeker en claimden dat het vooroordeel dat zwarten benadeeld 
worden, niet klopte.  

!Tot een statisticus de cijfers anders presenteerde. Hij splitste niet allen het ras van de daders op, maar ook dat van 
de slachtoffers!  

Het besluit klonk nu tegengesteld:  

- Zwarten krijgen sneller de doodstraf als ze een blanke vermoorden, dan blanken als ze een zwarte 
vermoorden.  

(Cijfers kunnen ongetwijfeld nog anders bestudeerd worden en dan weer tot andere conclusies leiden) 

CIJFERS 

Cijfers hebben een uniek psychologisch effect. Ze creëren: 

- Een quasi onweerstaanbare illusie van objectiviteit (vooral bij grafieken) 
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Wie cijfers ziet, meent objecten of feiten te zien. à Die illusie maakt de mens blind voor het nochtans evidente 
gegeven dat cijfers altijd relatief en meerduidig zijn, dat ze geconstrueerd en geproduceerd worden vanuit een 
ideologisch en subjectief gekleurd verhaal.  

Op het eerste gezicht lijken de cijfers enkel trouw aan de feiten, maar bij nader toezien voegen ze zich slaafs naar elk 
verhaal.  

CORONACRISIS 

Gelijkenissen met de replicatiecrisis: 

- Epidemie van fouten 
- Slordigheden 
- Geforceerde besluitvorming 
- Fraude 

Verschil met de replicatiecrisis: 

- De coronacrisis speelde zich niet af binnen de academische wereld, maar open en bloot in de publieke 
ruimte.  

Cijfers speelden een cruciale rol.  

à Viroloog Bernard Rentier onderwierp een kritische analyse en besloot dat het geschatte aantal besmettingen na 
correctie voor het aantal afgenomen tests tussen de 20 en de 70 keer lager was dan de schattingen die in de media 
vermeld werden.  

Wat ons mag verwonderen is dat men in de coronacrisis weigerde te erkennen dat winstmotieven meespeelden en 
een invloed plots zo goed als heilig verklaard.  

Ook de cijfers van de doden zijn te bekritiseren. Wanneer sterft een persoon aan het virus? En niet aan een andere 
aandoening of op basis van de leeftijd? 

à De basiscijfers in de coronacrisis zijn dus GEEN objectieve gegevens, ze worden geconstrueerd obv een aantal 
subjectieve aannames en afspraken. De mens kiest hierin meestal voor de cijfers die de eigen subjectieve 
overtuigingen bevestigen. Die tegengestelde meningen laten zich desgewenst allebei onderbouwen met ‘objectieve 
cijfers’. 

De cijfers van het dominante coronaverhaal hebben de neiging om de gevaarlijkheid van het virus te overschatten. 

Deze neiging vinden we ook terug op vlak van de epidemiologische modellen waarop het dominante verhaal 
gebaseerd is.  

De lockdownstrategie was gekozen obv modellen van het Imperial College in Londen (schatte immens veel doden). 
Verschillende onderzoekers wezen erop dat de modellen op verkeerde assumpties berustten en tot een sterke 
overschatting van de gevaarlijkheid van het virus leidden. Deze onderzoekers hadden gelijk. In Zweden bv werden 
er 80.000 doden geschat obv het model. Uiteindelijk waren er 6.000 doden (met de enthousiaste telmethoden). Het 
model was dus verkeerd. 

Je zou denken dat dit ervoor zorgt dat men de maatregelen zou veranderen, maar ze bleven doorgaan op dezelfde 
krampachtige manier.  

De beperkte validiteit van de basicijfers in de coronacrisis heeft directe consequenties voor de andere 
epidemiologische statistieken: 



 16 

- De infection fatality rate 
- De case fatality rate 
- De mortaliteit 
- De positiviteitsratio 
- Reproductiegetal 

= het epidemiologisch-statistisch discours klinkt gesofisticeerd en oogt indrukwekkend met zijn acroniemen, 
berekeningen tot 4 cijfers na de komma, en mathematische modelleringen van het verloop van de pandemie, maar 
het is vooral een indrukwekkende demonstratie van schijnexactheid en pseudo-objectiviteit.  

Enkele bedenkingen:  

• De IC’s liggen toch overbelast met coronapatiënten? 

à Ja, maar hoe we dat gegeven moeten interpreteren, is een andere vraag. Eerder dan een indicator van de 
uitzonderlijke gevaarlijkheid van het coronavirus, lijkt de overbelasting van de IC’s het gevolg van de combinatie van 
2 tendensen tijdens de laatste decennia: 

1. Een sterke stijging van het segment van de bevolking dat gevoelig is voor het ontwikkelen van ernstige 
symptomen bij virale longaandoeningen (vooral door toename obesitas en diabetes) 

2. De stelselmatige afbouw van het aantal IC-bedden.  

= de overbelasting van de ziekenhuizen kan dus worden geïnterpreteerd als: 

-  Een bewijs van de gevaarlijkheid van het virus 
- Maar evengoed als een symptoom van een verkeerd beleid, als een gevolg van lage algemene gezondheid 
- Of als een gevolg van de maatregelen  

 
• De longklachten waren toch wel ernstig? 

Ja, maar erger dan bij een andere griep? Bij een griep werden nooit veel longscans genomen, dus dit vergelijken zorgt 
sowieso voor een erger resultaat bij covid-patiënten. 

• Was het sterftecijfer groter tijdens corona? 

Ook hier gaat men voorbij aan de intrinsiek subjectieve aard van cijfers. Oversterfte kan op verschillende manieren 
berekend worden en leidt tot substantieel andere resultaten.  

Ook de interpretatie hiervan is een moeilijke opdracht: oversterfte is niet noodzakelijk een indicator van de 
mortaliteit van het virus. Ze kan ook het gevolg zijn van de collaterale schade van de maatregelen (dalende 
immuniteit, uitgestelde behandelingen, psychisch lijden, armoede, honger,…) of eventueel zelfs van de mortaliteit van 
de behandeling.  

è De ongemakkelijke waarheid: Dat de remedie zelf de oorzaak van een aanzienlijk deel van de miserie was.  

Dit allemaal kan ook toegepast worden op de vaccinaties. In een studie van harvard bv vond men geen verschil tussen 
landen met hoge en lage vaccinatiegraad. In een andere studie is gevonden dat het aantal miskramen bij 
gevaccineerde zwangere vrouwen 8x hoger is dan normaal. Maar dat weten we ook niet van de cijfers die wel in de 
media verschijnen en die het dominante corona-narratief bevestigen.  

Verhalen maken de cijfers, eerder dan dat cijfers de verhalen maken.  

DE NEVENSCHADE VAN DE MAATREGELEN 
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Een ander gebrek van de cijfermatige benadering: ze liet de nevenschade van de maatregelen grotendeels buiten 
beschouwing.  

Zo meldde bv Oxfam, WHO en de VN dat het aantal hongerdoden in derdewereldlanden ten gevolge van lockdowns 
waarschijnlijk hoger zou zijn dan het virus in het slechtst mogelijke scenario zou kunnen maken als er helemaal geen 
maatregelen werden genomen. 

Op geen enkel moment werd een mathematisch model gebouwd waarin men naast de slachtoffers die door het 
virus konden vallen, ook de slachtoffers van de maatregelen representeerde.  

We zien hier niet alleen de limieten van experts (die zeiden dat het meten van nevenschade buiten hun expertise 
lag) - en specialistmodel, we stuiten ook op een uiterst merkwaardige, psychische blindheid.  

Zijn we zeker dat de remedie niet erger is dan de kwaal? 

MAATREGELEN 

- Als een land dat weinig maatregelen nam weinig slachtoffers telt, schrijft men dat zo goed als altijd toe aan 
externe factoren (bv het klimaat of de dunbevolktheid). 

- Als een land dat strenge maatregelen nam veel slachtoffers had, schrijft men dit ook toe aan externe 
factoren (dat land heeft pech gehad en werd zwaar getroffen). 

- MAAR als een land weinig maatregelen nam VEEL slachtoffers had, dan was het zijn eigen schuld, het land 
had meer maatregelen moeten nemen.  

- Als een land dat strenge maatregelen had weinig slachtoffers had, dan plukt het de vruchten van zijn 
daadkracht. 

è Hoe het ook uitdraait, binnen het dominante verhaal heeft het dominante verhaal altijd gelijk.  

WETENSCHAPPELIJKE STUDIES 

= leiden tot de meest tegenstrijdige conclusies 

- Heisenberg: onzekerheidsprincipe 

Het is geen kwestie dat we nu nog niet zeker zijn, het punt is dat we nooit zeker kunnen 
zijn.  

Essentie: een open debat over de verschillende subjectieve en ideologische kaders van waaruit we de cijfers 
interpreteren. Het zijn de onuitgesproken angst, spanningen en meningsverschillen op ideologisch niveau die ervoor 
zorgen dat de cijfers niet tot rust komen en de maatschappij errond polariseert.  

WETENSCHAPPERS 

Iedereen kan cijfers selecteren die aansluiten bij zijn eigen vooroordelen, iedereen kan ze op zo’n manier 
interpreteren dat ze zijn subjectieve ‘ideologische fictie’ bevestigen.  

Zelfs wetenschappers vallen ten prooi aan de subjectiviteit van de cijfers.  

Vb in psychotherapieonderzoek is al langer bekend dat de uiteindelijke resultaten van het onderzoek meestal de 
subjectieve voorkeuren van de betrokken onderzoekers bevestigen (een pscyhoanalyticus vindt dat psychanalyse het 
meest effectief is, een gedragstherapeut vindt dat gedragstherapie het best is,…)  
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ð Dit noemt men het allegiance-effect = het effect van de loyaliteit van de onderzoeker aan een bepaalde 
theorie (manifesteert zich ook in strikt, gecontroleerd, experimenteel onderzoek) 

Verklaring: 

In elke onderzoeksprocedure moeten talloze keuzes worden gemaakt waarvoor geen strikt logische gronden zijn. In 
dat woud van mogelijkheden kiezen onderzoekers blijkbaar onbewust voor opties die ervoor zullen zorgen dat de 
studie de resultaten oplevert die ze zelf wenselijk achten.  

Er ontstaat een soort wederzijdse versterking tussen subjectieve vooroordelen en cijfers: hoe sterker de 
vooroordelen, hoe meer men die cijfers selecteert die de vooroordelen bevestigen. En hoe meer de cijfers de 
vooroordelen bevestigen, hoe sterker de vooroordelen op hun beurt worden.  

Toegepast op de coronacrisis: een maatschappij verzadigd van angst en onbehagen selecteert uit de zee van cijfers 
precies die cijfers die haar angst bevestigen en die cijfers versterken vervolgens de angst.  

De gevolgen:  

- Op economisch vlak: de recessie en het failliet van talloze bedrijven en kleine zelfstandigen 
- Op sociaal vlak: een blijvende aantasting van de fysieke band tussen mensen 
- Op psychologisch vlak: nog meer angst en depressie 
- Op lichamelijk vlak: een collaps van de immuniteit en de fysieke gezondheid 
- Op politiek vlak: de opkomst van de totalitaire staat -> als men overtuigd is dat de eigen subjectieve fictie de 

realiteit is, vindt men haar ook superieur aan de fictie van anderen.  

BESLUIT 

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

à De dominante ideologie presenteert in de massamedia keer op keer de cijfers die haar eigen gelijk bevestigen en 
creëert een grotendeels fictieve realiteit waar een groot deel van de bevolking rotsvast in gelooft.  

Dit is niet enkel in de psychologie en menswetenschappen maar ook in de exacte wetenschap (wel in veel mindere 
mate). 

Ook de studies en cijfers om deze argumenten aan te halen kunnen in twijfel getrokken worden. Alles is vatbaar voor 
relativiteit en subjectiviteit.  
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HOOFDSTUK 5: HET VERLANGEN NAAR EEN MEESTER  

VERLOOP RELIGIEUZE DISCOURS  

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

Het religieuze discours stelde lijden en ziekte voor aks straf van God, beschouwde aftakeling van het lichaam als iets 
dat men moest aanvaarden. 

In de 17e eeuw à De angst die het religieuze discours inboezemde, werd ongegrond verklaard: men zag geen reden 
meer om het sociale contract dat de clerus aan de maatschappij opdrong, te aanvaarden.  

De mens onderzocht de wereld, oorzaken van ziekte en lijden. De menselijke conditie moest niet aanvaard worden – 
ze moest verbeterd worden.  

Gedurende een drietal eeuwen overheerste een energiek optimisme à men zou de menselijke conditie aangenaam 
maken en ziekte en lijden genezen op kracht van het menselijke verstand.  

è Lossere moraal, geboden en verboden werden overbodig verklaard, de versmachtende censuur verdween, vrije 
meningsuiting werd een basisrecht, onderwijs werd algemeen toegankelijk, juridische bijstand werd een recht voor 
iedereen, de liefde werd ontdaan van de plicht tot trouwen en kinderen krijgen, de seksualiteit werd in ere hersteld 
en zijn verbanning naar het oord van zonde en bederf werd ongedaan gemaakt.  

MAAR op een of andere manier keerde dit proces in zijn tegendeel. De idealisering van het menselijke verstand 
leidde uiteindelijk eerder tot een intensifiëring van de angst voor ziekte en lijden, de intermenselijke verhoudingen 
werden steeds meer getekend door onzekerheid en verwarring, de oude geboden en verboden werden uiteindelijk 
vervangen door een wirwar aan regeltjes en een nieuwe hyperstrenge moraal.  

HOE KUNNEN WE DIT ALLES PSYCHOLOGISCH BEGRIJPEN?  

Er is een eindeloze stroom van mediaberichten die illustreren hoezeer het leven van de 21-eeuwse mens beheerst 
wordt door angst voor lichamelijke tegenspoed. Lijden is niet aangenaam, maar het staat vast dat er tijden zijn 
geweest dat de mens het beter kon verdragen.  

Jezuïten in de 17e eeuw à probeerden de onbekeerbare indianenstammen van Noord-Amerika met de brandstapel 
toch van het christendom te overtuigen, merkten ze tot grote frustratie op dat geenzins onder de indruk waren. Na 
verloop van tijd suggereerden de indianen zelf andere, veel pijnlijkere vormen van foltering.  

Niet alleen de gedachte aan fysiek lijden werd ondraaglijker, de mens verdroeg risico’s in het algemeen steeds 
slechter (denk aan de verzekeringsdrift). Dit eist zijn tol. 

Ook de medische ingrepen die het lijden zouden moeten wegnemen, worden meer en meer zelf bron van ellende. 
De veralgemeende consumptie van psychofarmaca, pijnstillers en andere farmaceutische producten leidde tot 
tientallen miljoenen verslaafden en ontelbare doden. Daar komt bovenop dat de preventieve geneeskunde het leven 
steriel en onmenselijk dreigt te maken.  

De corona-aanpal is daar een goed voorbeeld van: het maniakaal vermijden van infecties leidde tot een 
onoverzienbare toename van lijden door uitgestelde behandelingen, intrafamiliaal geweld, psychische ontreddering 
en honger in de 3e wereld.  

= het krampachtig proberen te vermijden van elk gevaar is, paradoxaal genoeg, zelf zeer gevaarlijk geworden.  
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à Gevolgen:  

- De vrijheden en rechten van het individu worden aangetast 
- De wereldwijde war on terrot leidde tot een zware aantasting van de privacy van de bevolking 

à Streven om ‘gevaarlijke elementen’ in de maatschappij proberen te controleren en isoleren.  

De traditie van de Verlichting leidde – tegen haar bewuste streven in – tot wat Foucault “le grand renfermement” 
noemde: steeds meer ‘gevaarlijke’ groepen werden opgesloten. In de 19e eeuw ging het ‘slechts; over psychiatrische 
patienten, prostituees en criminelen: in de 21e eeuw gaat het over alles en iedereen.  

PSYCHOLOGISCHE FENOMENEN: NARCISME EN REGELDRANG  

De stijging van angst en onzekerheid in de maatschappij leidt tot 2 andere psychologische fenomenen: narcisme en 
regeldrang. Een kind moet via interacties met de moederfiguur uitmaken wat het moet doen om zich van haar zorg 
en nabijheid te verzekeren. Ook jonge dieren zijn afhankelijk van het moederdier. MAAR er is daarbij een cruciaal 
psychologisch verschil dat zich op het niveau van het communicatiesysteem situeert.  

- Een dier realiseert de band met een ander dier via uitwisseling van tekens. De tekens (typische kreten), 
lichaamshoudingen, bewegingen, enzovoort staan in een vast verband tot datgene waar ze naar verwijzen.  

- Menselijke communicatie is verzadigd van onduidelijkheden, misverstanden en twijfel. De tekens of de 
symbolen van de menselijke taal kunnen afhankelijk van de context naar een oneindig aantal dingen 
verwijzen. Bv: het klankbeeld zonneschijn verwijst naar iets helemaal anders in de klankenreeks zonderling. 
Elk woord krijgt dus maar betekenis door een ander woord. En dat andere woord heeft op zijn beurt ook een 
ander woord nodig om betekenis te krijgen. En zo tot in het oneindige: er ontbreekt altijd een woord om te 
betekenis van woorden definitief vast te leggen. à Taal als rationeel systeem heeft dus een intrinsiek, 
onophefbaar te kort.  

è Dit heeft directe gevolgen voor de uitwisseling tussen mensen:  

- De mens kan zijn boodschap nooit eenduidig overbrengen en de ander kan er nooit de definitieve betekenis 
van bepalen.  

- De mens kent ook zijn eigen boodschap niet. Hij weet nooit precies wat hij wil zeggen =, simpelweg omdat 
zijn interne mentale systemen ook met woorden werkt en er dus ook op dat niveau altijd een woord 
ontbreekt.  

Het communicatieve gedrag bij dieren vertoont die haperingen en aarzelingen niet.  

Het meest karakteristieke verschil tussen mensen en dieren is eerder dat ze in tegenstelling tot dieren voortdurend 
gekweld worden door een tekort aan weten.  

De centrale vragen van een mensenleven die nooit een definitief antwoord krijgen:  

- Wat denkt de Ander over me? 
- Ziet hij me graag? 
- Vindt hij me aantrekkelijk? 
- Beteken ik iets voor haar? 
- Wat verwacht de Ander van me? 
- Wat vraagt hij van me? 

Je zult een dier nooit zien piekeren over deze vragen.  
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Grote Franse ontwikkelingspsycholoog Henri Wallon: op het gelaat van kinderen die in interactie zijn met hun 
zorgfiguren zie je iets dat je bij geen enkel ander wezen ziet. Als een kind de gelaatsuitdrukkingen van de moeder 
fixeert en imiteert, speelt er al een subtiel sentiment van vraag op zijn gelaat. Een mensenkind verkeert dus in een 
prangende onzekerheid omtrent de boodschappen van het moederwezen en dat maakt het moeilijk om mentale 
controle over haar te verwerven.  

- Wat wil ze van mij? 
- Wat moet ik doen om me van haar aanwezigheid te verzekeren? 

SPIEGELBEELD 

Rond de 6-9 maanden herkent een kind zichzelf in de spiegel. Dit is niet uniek voor de mens, maar zoals Charles 
Darwin noteerde, gaat de herkenning bij een mensenkind gepaard met iets dat bij geen enkel ander levend wezen 
voorkomt: het kind jubelt van vreugde. Hoe komt dit?  

à In tegenstelling tot het dier, lijdt het mensenkind aan een voortdurende spanning ten gevolge van de eeuwige 
ongrijpbaarheid van de symbolenwereld, waarin het vanaf zijn eerste momenten ondergedompeld was. En dat in het 
bijzonder met betrekking tot de meest centrale vraag:  

- Wat wil mijn moeder van mij? 

Die spanning valt in 1 klap van hem af als het daar, voor zijn ogen, in al zijn concreetheid, een beeld in de spiegel ziet 
waarmee het samenvalt en dat met enthousiasme door de moeder wordt aangewezen. Dat beeld zegt hem in 1 klap 
wie het is en moet zijn om het object van het verlangen van de moeder te kunnen zijn.  

è ‘Ik ben hét voor de Ander’ 

Er kan maar 1 iemand het object van de moeder zijn. Hoe meer de mens ervoor kiest om zijn onzekerheid via 
identificatie met het eigen spiegelbeeld te proberen bemeesteren, hoe meer hij anderen dus moet overtreffen, 
kleineren en zelfs vernietigen à hoe meer hij dus inboet aan menselijkheid.  

Wat wordt er bereikt met het spiegelbeeld? 

- Ontmenselijking wordt versterkt doordat het eigen spiegelbeeld het inlevingsvermogen doet afnemen 
- Door de herkenning beschikt het kind over een visueel totaalbeeld van zij lichaam 
- Het kan voor het eerst een lijn/grens trekken rond zijn eigen lichaam (ego- structuur) 

MAAR bij overmatig narcisme wordt de mentaal-visuele grens tussen subject en Ander zo dik en geprononceerd, dat 
het subject, letterlijk, mentaal opgesloten raakt in dat zelfbeeld. Men kan zich daardoor niet meer inleven in de 
ander en de wereld  

è Narcisme gaat ten koste van het inlevingsvermogen. Het vermindert het vermogen om te resoneren met anderen 
en met de wereld, het isoleert en vereenzaamt een subject.  

Overmatige investering in het spiegelbeeld is dus een overcompensatie voor de onzekerheid die de menselijke taal 
opwekt in de intermenselijke verhoudingen. MAAR die oplossing is in extremis altijd een schijnoplossing. = Men 
zoekt om zich via het spiegelbeeld van de symbiose met de Ander te verzekeren, maar eindigt in psychisch isolement 
en destructie van de Ander. En ook in zelfdestructie.  

= alle energie die in de mens zit, wordt geabsorbeerd door het uiterlijke omhulsel en zuigt de energie weg uit de 
binnenkant van het systeem. (Mensen die inzetten op het uiterlijke zeggen vaak in psychotherapie dat ze zich ‘leeg’ 
voelen.  
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TOENAME NARCISME 

Het narcisme neemt de laatste decennia toe. Onze maatschappij zet meer en meer in op het uiterlijke ideaalbeeld 
(denk aan chirurgie, steroïden,…).  

= het komt neer op het steeds meer inzetten op imaginair-visuele schijnoplossingen om de onophefbare 
onzekerheden op het vlak van de intermenselijke verhoudingen toch te trachten opheffen. 

Tezelfdertijd zien we ook een scherpe toename van de psychologische fenomenen die aan excessieve investering in 
het uiterlijke ideaalbeeld verbonden zijn: 

- Ervaringen van eenzaamheid en innerlijke leegte 
- Het gevoel door een uitputtende competitie met anderen verteerd te worden (ratrace) 

TOENAME AANTAL REGELS  

= regulitis 

De herkenning van het eigen spiegelbeeld zorgt dat het kind zijn eigen wezen psychisch kan afgrenzen van de hem 
omringende wereld. Het is eigenlijk pas op dat moment dat er echt afzonderlijke, externe objecten beginnen te 
bestaan voor het kind. Dat zorgt dat de functie van taal verandert. De woorden beginnen nu naar externe objecten 
te verwijzen en krijgen daarmee ook betekenis.  

Die betekenis van woorden zorgt voor een regeldrang 

De waarom-fase: 

Hoe goed een regel ook bepaald wordt, hij is altijd nog te onduidelijk en er ontstaat onvermijdelijk behoefte aan 
bijkomende bepalingen van de regels. En aangezien de woorden waarin de regels geformuleerd worden slechts 
betekenis krijgen door andere woorden, vraagt het kind zich eigenlijk van alle woorden af wat ze betekenen. Rond 
drieënhalf jaar culmineert de obsessie met de betekenis van woorden in de zogenaamde waarom-fase. Een kind 
vraagt dan eindeloos ‘waarom’ aan de hem omringende volwassenen. Het kind ziet de ouder in die fase als een 
alwetende meester en ondanks het feit dat het zich soms met uiterste koppigheid tegen de toestand van de 
onderworpenheid verzet, eist het van de ouder ook dat hij die positie inneemt. Hij moet alles weten.  

Als de ouder niet kan bepalen wat hij wil, weet het kind ook niet wat het moet doen om binnen zijn verlangen te 
vallen. Dat is het punt waarop het geconfronteerd wordt met de menselijke oeronzekerheid en overvallen wordt 
door de menselijke oerangst: achtergelaten worden door de Ander omdat het niet graag gezien wordt.  

Kinderen worden uiteindelijk verlost van hun regeldrang door het aanvaarden dat het definitieve antwoord op de 
vraag naar het verlangen niet bestaat.  

WOKE-CULTUUR 

Met de opkomst van de woke-cultuur viel de maatschappij ten prooi aan een impliciete en expliciete regelgeving die 
elk detail van de menselijke uitwisseling delicaat maakte. In de nasleep van de #MeToo-affaire: 

- Werd aan studenten geleerd hoe ze legaal en volgens de regels kunnen flirten 
- Werden studentendopen aan steeds striktere regels onderworpen 
- Voerde Zweden een wet in die stelt dat seks enkel nog legaal is als de betrokken partijen vooraf via een 

ondertekend contract hun toestemming geven 
- … 
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De nieuwe norm staat zelfs zo scherp afgesteld dat het suggereren dat er een lichamelijk verschil is tussen man en 
vrouw al als een overschrijding van de seksuele integriteit ervaren wordt.  

Andere voorbeelden: 

- De Black Lives Matter-beweging 
- De klimaatbeweging (De milieubeweging was oorspronkelijk een dissidente stem, maar met de wending naar 

het ‘ecomodernisme’ heeft ze zich duidelijk ingevoegd in de dominante, mechanistische ideologie.) 

PUBLIEKE RUIMTE 

De regeldrang is op zeer directe manier zichtbaar in de publieke ruimte (denk aan rookvlakken, parkeerplaatsen, 
verkeerslichten,…). 

Ook tijdens de coronacrisis waren er heel veel regels waar we ons aan moeste houden. Op de duur worden de regels 
ook zo ‘detaillistisch’ dat het enige effect nog is dat men er ofwel kwaad van wordt ofwel van in de lach schiet: in de 
zomer van 2020 mocht optrouwfeesten wel een openingsdans, maar niet de polonaise.  

NIEUWE MORAAL 

De problemen die door de nieuwe moraal aan de kaak gesteld worden, zijn legitiem. Seksisme en racisme zijn 
symptomen van cultuurverval, de mens moet zorgdragen voor de natuur en solidariteit met corona- en andere 
slachtoffers is een teken van menselijkheid. Maar de vooropgestelde oplossingen zijn daarom niet legitiem. Ze zijn in 
veel opzichten: 

- Excessief 
- Inconsistent 
- Contraproductief 

De repressieve aard van de nieuwe moraal zorgt, volgens een gekend freudiaans schema, voor een verheftigde 
terugkeer van het verdrongene: tussen 2015 en 2020 verdubbelde seksistisch taalgebruik op de sociale media en 
verdrievoudigde racistisch en dreigend taalgebruik.  

De nieuwe moraal wordt ook steeds agressiever afgedwongen, zowel door de overheid als door de bevolking zelf. Er 
is op een alarmerend snel tempo minder draagvlak voor: 

- Vrije meningsuiting 
- Persvrijheid 
- Artistieke vrijheid 
- Zelfbeschikkingsrecht  

DE REGELS VAN VROEGER VS NU 

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

De 613 geboden en verboden van de joodse religieuze regelgeving bestaan al duizenden jaren. Ze onderwerpen het 
leven van orthodoxe joden op elk moment en tot in het kleinste detail aan regels. En de joden zijn zelf de eersten om 
toe te geven dat ze niet altijd logisch te begrijpen zijn. Naast de regels die menselijkerwijs te begrijpen zijn (de 
misjpatiem), onderscheiden ze degene die dienen om de band tussen de mens en het eeuwige te bestendigen en die 
men niet logisch kan begrijpen (de choekim). Zo kunnen we nog vele anders stammen en volkeren vergelijken.  

Het vergelijken van religieuze, primitieve en moderne regelsystemen gaat het bestel van dit boek te buiten, maar er 
zijn zeker verschillen. Zowel de religieuze als primitieve regelsystemen waren bijvoorbeeld oer het algemeen 
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categoriek en als dusdanig ook duidelijk. En nog een belangrijk verschil: ze waren ook stabiel. De huidige, moderne 
regelsystemen zijn dat niet. Ze veranderen snel en onvoorspelbaar. De regels nemen ook voortdurend in omvang 
toe.  

Ook de staatssystemen werden gekenmerkt door steeds complexere en steeds absurder wordende regelgeving.  

De toename van de regulering van de maatschappij kan men aflezen aan de spectaculaire toename van het aantal 
administratieve jobs doorheen de negentiende en de twintigste eeuw. Administratie, management en diensten 
stegen tussen 1840 en 2010 van 20% naar 80% van het totale aantal jobs. Ook het aantal administratieve taken 
neemt toe. Alle beroepen worden geconfronteerd met steeds meer regelgeving en worden gedwongen om steeds 
meer tijd aan administratie te besteden.  

PSYCHISCHE PROBLEMEN TEN GEVOLGE VAN DE REGELDRANG 

De tegenstrijdigheid en de onduidelijkheid van de regels zorgen voor een neurotische-hond-van-Pavlov-effect en het 
excessieve karakter ervan neemt de voldoening, de spontaniteit en de vreugde weg uit het leven. De toename van 
de regels zorgt dat er minder en minder ruimte is voor subjectieve keuzes en vrijheid.  

Het verstikkende van de overmaat aan regels valt het meest op als ze plots wegvalt.  

De overreglementisering is stap voor stap opgerukt, zonder dat we het goed beseffen, en ze oefent ook haar 
versmachtende invloed uit zonder dat we het beseffen. Telkens de regelmachine scherper wordt afgestemd, 
verdwijnt wat ruimte voor onze existentie als subject.  

Er ontstaat op die manier een vicieuze cirkel: 

- Om het onbehagen en de frustratie in de sociale ruimte in te dijken, maken we steeds meer regels, 
protocollen en procedures  

- Vervolgens zorgen al die regels weer voor meer onbehagen en frustratie 
- Daarop reageren we met nog meer regels 
- Enzovoort 

Telkens het regelweefsel wat dichter geweven wordt, krijgt het menselijk wezen minder zuurstof. Als de tendens 
naar een hypergereguleerde samenleving zich doorzet, dan is een exponentiële stijging van het aantal 
zelfmoordpogingen een logisch vervolg.  

BUREAUCRATIE 

Regeldrang probeert sociale interacties rationeel en logisch te maken door ze vast te zetten in vaste vormen. En in 
dat opzicht is de ideale bureaucraat identiek aan een computer: hij houdt zich strikt aan de logica van zijn systeem 
zonder zich te laten afleiden door de eigenheid van de mensen die hij helpt.  

Een bureaucratisch systeem wekt daardoor precies dezelfde frustratie op als een computer: we worden erin 
geconfronteerd met een machinale Ander die geenzins gevoelig is voor onze eigenheid als mens. Een computer is 
niet zozeer een oneerlijke of onrechtvaardige Ander; hij is een Ander die een glasharde logica oplegt. Het is niet 
omdat we over vijf minuten naar een vergadering moeten en dringen een rapport moeten afdrukken, dat hij een 
beetje gewilliger zal zijn (computer says no). In dat opzicht lijkt de computer op de ideale totalitaire leider: de leider 
die rücksichtlos zijn logica oplegt aan de bevolking.  

è Narcisme en regeldrang zijn dus schijnoplossingen voor de onzekerheid en de angst die de taal in de menselijke 
verhoudingen introduceert. Ze leiden tot sociaal isolement en zijn uiteindelijk zelfdestructief.  
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DE ECHTE OPLOSSINGEN 

Het resultaat van de hardnekkige waarom-fase is dat het kind uiteindelijk iets gaat aanvoelen dat van cruciaal belang 
is: als het blijft ‘waarom’ vragen, moet de ouder uiteindelijk de beperktheid van zijn kennis toegeven. Het is in die 
fase dat er een einde komt aan de veronderstelling dat zijn ouders alwetend en almachtig zijn. Dat is na de 
herkenning van zichzelf in de spiegel, de tweede grote revolutie in de psychologische ontwikkeling.  

Het kind begrijpt vanaf dan intuïtief dat ook zijn grote meesters de betekenis van de woorden niet helemaal kennen 
en dat de onzekerheid nooit kan worden opgeheven. OP dat punt zijn er 2 mogelijke reacties: 

- Angst 
OF 

- Creativiteit  
• In de mate dat de angst overheerst, kan het kind zich vastklampen aan narcisme en regeldrang. Maar het besef 

van de onvermijdbaarheid opent ook een ander besef: aangezien niemand de definitieve betekenis van de 
woorden kent mag en moet ik er uiteindelijk zelf invulling aan geven. Dat is het punt waarop een kind zich kan 
emanciperen van het discours van zijn ouders en op een creatieve manier eigenheid en persoonlijkheid kan 
realiseren.  

• Aan de ene kant moet het kind zijn kans grijpen en zichzelf creatief realiseren in de ruimte die daar ontstaat, aan 
de andere kant spelen ook de ouders een belangrijke rol in dit proces. Ze kunnen het kind bevestigen en 
ondersteunen in zijn pogingen om zelf, beetje bij beetje, invulling te geven aan het leven en zelf keuzes te maken. 
Of ze kunnen op openlijke of meer verborgen manieren hun status van alwetendheid proberen te behouden en 
de keuzes van het leven voor het kind blijven maken. In het eerste geval zal de weg naar de eigenheid voor het 
kind wellicht soepel afgelegd worden, in het tweede geval is de kans groot dat hij langs crisissen en ravijnen 
loopt. Wat uiteindelijk het meest originele resultaat oplevert, valt moeilijk te voorspellen.  

FICTIE EN POËZIE 

Met het besef dat ook het discours van de ouderlijke goden niet helemaal juist is, zien we in de ontwikkeling een 
prille gevoeligheid opduiken voor een discours dat ook niet de bedoeling heeft om helemaal juist te zijn à fictie en 
poëzie 

Het kind hongert in die periode vooral naar verhalen omtrent ouders en grootouders, verhalen die, in hun 
dichtdwang und wahrheit, het kind een basis geven voor zijn identiteit en principes verschaffen omtrent hoe ze zich 
kunnen gedragen. Die principes onderscheiden zich psychologisch radicaal van de starre regels die het daarvoor 
hanteerde: het zijn losse richtlijnen die trouw maar flexibel gevolgd worden in elke nieuwe situatie waarmee het 
kind geconfronteerd wordt. Het zijn die principes die het kind verlossen van de woekerende regeldrang.  

De lossere hantering van taal en woorden, niet gericht op definitieve betekenisverlening, draagt het vermogen in 
zich om iets te laten resoneren van de ongrijpbare eigenheid van de context waarin een kind zich bevindt: een 
moeder, een vader, een ouderkoppel, een gezin. Op die manier vindt het kind, na de lange omweg van het 
verwerven van een zelfbeeld in het spiegelstadium en de periode van ontluikend logisch-rationeel denken, in 
verhalen en poëzie echo’s en geuren van het verloren moederparadijs van zijn prilste levensmaanden terug.  

De creatie van eigenheid, via de overgang van een logisch-rationeel naar een creatief taalgebruik, is dus een derde 
mogelijke reactie op de fundamentele onzekerheid van de menselijke conditie.  

Dit toont in ieder geval dat deze creatieve act, in tegenstelling tot narcisme en regeldrang, wel degelijk een echte 
oplossing is voor de onzekerheid die inherent is aan de menselijke verhoudingen en het menselijke bestaan in het 
algemeen. Ze verbindt de mens met de Ander en leidt tot resonantie met de (liefdes)objecten in plaats van tot 
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psychische geïsoleerdheid en (zelf)destructiviteit. En tezelfdertijd realiseert ze op een creatieve manier ook 
eigenheid en psychische soevereiniteit.  

CONCLUSIE 

De Verlichtingstraditie,, de ideologie van de Rede, was een hardnekkige poging om het leven in logica en theorieën 
te wringen. Ze plaatste alle symboliek, mystiek, fictie en poëzie op de tweede plaats – het volledige register van 
taalvormen dus, dat het vermogen in zich draagt om op de onzekerheid van het leven met creatie en eigenheid te 
reageren en woorden te vinden die resoneren met het Andere.  

Onzekerheid verzuurde daardoor tot angst en de enige beschikbare psychologische middelen om die angst te 
bestrijden waren narcisme en een eindeloos woekerend regeldiscours. Het is vooral die laatste ‘oplossingspoging’ 
voor de angst die hier belangrijk is. Hoe meer het subject via rationaliteit en regels de angst en de onzekerheid 
probeert op te heffen, hoe meer het op het falen van die oplossingspoging botst,  

Het laatste woord, dat definitieve zekerheid zou moeten brengen en de onzekerheid zou moeten opheffen, bestaat 
niet. Zowel logisch als historisch gezien is het duidelijk dat het precies op dat punt is dat de mens zich tot het 
tegenovergestelde wendt van wat hij in zijn vrijheidsdrang nastreefde: de absolute meester- de totalitaire leider- de 
leider die wel het laatste woord beweert te hebben.  

De maatschappelijke fenomenen (metoo, BLM, klimaat,…) sluiten aan bij reële problemen, maar die problemen zijn 
niet hun eigenlijke bestaansreden. Ze komen vooral voort uit de prangende nood bij de bevolking aan een autoritaire 
instantie die richting geeft, die de last van de vrijheid en de daarmee gepaard gaande onzekerheid van de schouders 
neemt. En de overheid vult die vacature ook gewillig in. Beetje bij beetje perkt ze de keuzevrijheid van het individu in 
en maakt ze de keuzes in zijn plaats. Het individu verliest uiteindelijk zelfs het recht om te beslissingen over zijn 
eigen leven. De opvoedende en disciplinerende functie van de overheid wordt elke dag complexer en daarom wordt 
een efficient systeem noodzakelijk.  

De positie van de totalitaire leider is ultiem onmogelijk, simpelweg omdat ook hij ondanks zijn megalomane geloof 
en zijn ideologisch fanatisme, wel degelijk aan de structuur van de taal onderworpen is. Hij kan enkel doen alsof hij 
het laatste woord heeft.  

Wie toch op de positie van de absolute meester wil gaan staan, vervalt in fouten en inconsistenties en uiteindelijk 
ook in regelrechte leugens en bedrog. Het heel streven naar transparantie en hypercorrectheid kantelt ook daar in 
het tegenovergesteld, namelijk in schijn en bedrieglijkheid.  

De rationalistische benadering van het leven leidde tot een onvermogen om angst en onzekerheid op een vruchtbare 
manier te hanteren – narcisme en regeldrang intensifieerden het probleem waarvoor ze een oplossing leken te zijn. 
Uiteindelijk resulteert dat in een psychologisch uitgeputte bevolking die hunkert naar een absolute meester. Ze 
zoekt de meester, conform het dominante mens- en wereldbeeld, in de mechanistische ideologie, dat wil zeggen, de 
ideologie die het probleem veroorzaakt heeft. De ideologie ook doe met haar ontzagwekkende manipulaties van de 
materie de geesten verleidt en die met cijfers en statistieken de feiten aan haar kant lijkt te hebben. Het is die 
toestand van de bevolking – angstig, sociaal geatomiseerd en smachtend naar richting en autoriteit – die de perfecte 
voedingsbodem is voor het oprijzen van een specifieke sociale groep die zich doorheen de traditie van de Verlichting 
steeds krachtiger manifesteerde en die de psychologisch-maatschappelijke basis is van de totalitaire staat: de massa.  
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DEEL 2: MASSAVORMING EN TOTALITARISME 
HOOFDSTUK 6: DE OPKOMST VAN DE MASSA 

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

è In deze woorden vatte de grote Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant in 1784 samen wat voor hem de 
essentie was van de Verlichtingstraditie. 

Maar anderhalve eeuw later had de Verlichtingstraditie tot exact het tegenovergestelde geleid van wat Kant voor 
ogen had. In de schoot van de wetenschap werden verhalen geboren die ronduit absurd waren en de bevolking ging 
er in blinde geestdrift en fanatisme in mee, zonder enig vermogen tot kritische reflectie en tot in de radicale 
zelfdestructie.  

TOTALITARISME 

Met het nazisme en het stalinisme rees er in de 1e helft van de 20e eeuw een volledig nieuwe staatsvorm op die 
gewoonlijk aangeduid wordt met de term totalitarisme. Het onderscheid met democratieën is direct zichtbaar in zijn 
eenpartijstructuur en zijn minachting voor democratische basisprincipes als het recht op vrije meningsuiting en het 
zelfbeschikkingsrecht.  

Maar ook van dictatoriale staatsvormen verschilt de totalitaire staat radicaal, dit zowel in zijn structuur als in zijn 
dynamiek.  

In haar monumentale boek the origins of totalitarianism situeert hannah arendt de essentie van dit verschil op 
psychologisch vlak. Terwijl dictaturen in wezen gebaseerd zijn op het inboezemen van angst voor fysieke agressie is 
de totalitaire staat gegrond in het maatschappelijk- psychologisch proces van massavorming?  

De analyse van het psychologisch proces van totalitarisering is uitermate actueel. Er zijn verschillende voortekenen 
dat er een nieuw soort technocratisch totalitarisme aan het oprijzen is:  

- Een exponentiele toename van het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten tijdens de laatste 2 jaar 
- De algemene opmars van de surveillancemaatschappij 
- Het meer en meer onder druk komen te staan van het recht op privacy 
- De sterke toename van burgers die elkaar verklikken via door de overheid georganiseerde kanalen tijden het 

laatste decennium 
- De introductie van de QR-code en een eraan gekoppeld experimenteel vaccinatieprogramma als voorwaarde 

om toegang te krijgen tot publieke ruimte enzovoort.  

Het moment waarop Hannah Arendt in 1951 al anticipeerde, lijkt heet dichtbij te komen – de opkomst van een 
nieuw totalitair systeem dat geleid wordt door droge bureaucraten en technocraten in plaats van door bendeleiders 
genre Stalin en Hitler.  

In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe vanuit deze toestand de sociaal verbrokkelde bevolking zich eensklaps 
terug tot een eenheid verbindt via het proces van massavorming.  

MASSA 
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Een massa is een specifiek soort groep. Het onderscheidende kenmerk ervan is dat er een verregaande 
‘uniformisering’ van individuen plaatsvindt. In de massa wordt iedereen gelijk aan elkaar, men denkt ‘samen’, men 
neigt ertoe zich met dezelfde ideaalbeelden te identificeren.  

Gustave Le Bon – de Franse socioloog en psycholoog die in 1895 met psychologie des foules (1 van de belangrijkste 
werken over massavorming publiceerde) stelde dat de ‘individuele ziel’ in de massa volledig overgenomen wordt 
door de ‘groepsziel’. Dit gaat gepaard met een quasi absoluut verlies van:  

- Het rationele denkvermogen 
- Het vermogen tot kritische afstandname 

Er bestaan veel verschillende vormen van massavorming (kortstondig, ongestructureerd, religieus, gigantisch, 
kleinschalig,…).  

De massavorming die zich voordoet in assisenjury’s is interessant omdat ze in haar kleinschaligheid ook goed kan 
worden bestudeerd. Keer op keer blijkt dat jury’s in hun uiteindelijke oordeel nauwelijks of niet beïnvloed worden 
door de argumentatieve kwaliteiten van een pleidooi. Een advocaat die een perfect in feiten gefundeerde en 
rationeel goed gestructureerde boodschap brengt, zal nauwelijks effect hebben op de jury. Jury’s zijn vrijwel 
uitsluitend gevoelig voor frequente herhaling van simpele emotionele boodschappen en indringende visuele 
beelden.  

Sinds de 19e eeuw werd massavorming steeds duurzamer en kregen ze meer impact op het beleid (sinds de 
verlichting). Het bracht Le Bon ertoe in 1895 om te waarschuwen dat de massa de maatschappij in haar greep zou 
kunnen krijgen en er zo een nieuwe staatsvorm zou kunnen oprijzen. Dit was precies wat er 30 jaar later gebeurde 
met de opkomst van de totalitaire staten in de 20e eeuw.  

DE INTENSIFIËRING VAN MASSAVORMING 

Steeds meer individuen raakten in een toestand van ‘sociale geatomatiseerdheid; en zodra hun aantal een kritische 
grens overschrijdt, rijst er een proces van massavorming op.  

Massavorming is een complex en dynamisch fenomeen dat je kunt vergelijken met de manier waarop 
convectiepatronen ontstaan in water of gas als het opgewarmd wordt: 

- Eerst stijgt de hitte in de individuele watermoleculen zonder dat ze bewegen.  
- Dan ontstaan er lokaal, kleine, bewegende patronen die snel weer verdwijnen.  
- Vervolgens steeds grotere en meer duurzame patronen 
- Ten slotte ontstaan er patronen die het grootste deel van het volume water permanent in beweging zetten.  

Op net dezelfde manier brengt massavorming individuele mensen in een nieuwe psychologische 
‘bewegingstoestand’. En net zoals bij het ontstaan van convectiepatronen in water en gas, zijn de patronen eerst 
klein en kort van duur en brengen ze later steeds grotere maatschappelijke ‘volumes’ over steeds langere termijn in 
beweging.  

• De middeleeuwse massavormingen waren doorgaans lokaal en kortstondig 
• De massavormingen van de Frans Revolutie waren al grootschaliger en duurden al wat langer 
• Deze van het stalinisme en het nazisme nog een stuk groter en duurzamer 
• En met de coronacrisis hebben we voor het eerst in de geschiedenis het punt bereikt waarop de volledige 

wereldbevolking in 1 en dezelfde massadynamiek gegrepen wordt over een lange periode.  

DE 4 CONDITIES VAN MASSAVORMING 
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Er zijn in het bijzonder 4 condities die aanwezig dienen te zijn in een maatschappij om grootschalige massavorming 
te laten optreden. Die 4 condities waren aanwezig voor de opkomst van het nazisme en stalinisme en ze zijn ook 
aanwezig in het huidige tijdsgewricht.  

1. De veralgemeende eenzaamheid, het sociaal isolement en het gebrek aan sociale banden in de bevolking 

De traditie van de Verlichting wordt gekenmerkt door een gestage toename van dit fenomeen.  

We gaan akkoord met Hannah Arendt dat deze eerste conditie de meest centrale is: 

“The chief characteristic of the mass-man is not brutality and backwardness, but his 
isolation and lack of normal social relationships.” 

De aftakeling van de sociale band leidt tot de tweede conditie: 

2. Gebrek aan zinverlening in het leven  

De mens, als sociaal wezen bij uitstek, leeft voor een ander. Neem de band met de Ander weg en het leven wordt als 
zinloos ervaren.  

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

Vrij vlottende angst is een vorm van angst die niet aan een voorstelling is gebonden in tegenstelling tot angst die wel 
aan een voorstelling gebonden is (bv de voorstelling van onweer, slangen, oorlog). Dergelijke angst is mentaal 
moeilijk beheersbaar en dreigt voortdurend om te slaan in paniek, wat wellicht de meest aversieve psychische 
toestand is voor de mens. Om die reden zoekt een mens er in die toestand naar om de angst aan een object te 
kunnen koppelen. De vrij vlottende angst is in grote lijnen terug te voeren op de 2 eerste condities. Een mens die zijn 
band met de ander kwijt is en geen zin ervaart, voelt typisch een onbestemd onbehagen en angst.  

Ook die conditie was sterk aanwezig in de eerste decennia van de 21e eeuw. De WHO rapporteert dat 1/5 mensen 
wereldwijs met een angststoornis gediagnosticeerd is. Het voorkomen van psychisch lijden algemeen is natuurlijk 
nog hoger. Dat laat zich onder andere aflezen uit het enorme verbruik van psychofarmaca. Alleen al van 
antidepressiva worden in een klein land als België met 11 miljoen inwoners maar liefst 300 miljoen dosissen per jaar 
gebruikt.  

4. Veel ongebonden frustratie en agressie 

Het verbad tussen sociaal isolement en irriteerbaarheid is logisch en werd ook empirisch vastgesteld. De mens 
gekweld door sociale vervlakking, gebrek aan zinverlening, onbestemde angst en onbehagen, voelt zich doorgaans in 
toenemende mate irriteerbaar, gefrustreerd en/of agressief en zoekt objecten om die angst op af te reageren. De 
sterke toename van racistisch en dreigend taalgebruik op sociale media tijdens het laatste decennium is daar een 
treffend voorbeeld van.  

Wat massavorming bespoedigt, is niet zozeer de frustratie en de agressie die effectief worden afgereageerd. Maar 
veeleer het potentieel aan onafgereageerde agressie dat aanwezig is in de bevolking, de agressie die nog op zoek is 
naar een object.  

OP WELKE MANIER LEIDEN DIE CONDITIES PRECIES TOT MASSAVORMING? 

De aanleiding tot massavorming is een suggestie in de publieke ruimte. Als er onder de genoemde omstandigheden 
via de massamedia een suggestief verhaal verspreid wordt dat een object van angst aanduidt en meteen ook een 
strategie aanreikt om met dat object van angst om te gaan, dan is de kans reëel dat alle vrij vlottende angst zich aan 
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dat object koppelt en dat er een breed maatschappelijk draagvlak ontstaat om de strategie toe te passen om dat 
object van angst te controleren.  

Dit proces levert een psychologische winst op.  

1. De angst die voorheen onbestemd aanwezig was in de maatschappij wordt nu aan een concrete oorzaak 
gekoppeld en via de in het verhaal naar voren geschoven strategie mentaal beheersbaar.  

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

3. In deze strijd wordt alle latent broeiende frustratie en agressie afgereageerd wat een enorme ontlading en 
bevrediging met zich meebrengt die de massa zich niet gemakkelijk laat ontnemen.  

Op die manier zwenkt een individu van een hoogst aversieve en pijnlijke psychologische toestand van sociale 
geïsoleerdheid naar de maximale verbondenheid die in de massa bestaat. Dat zorgt voor een soort roes die de 
eigenlijke motivatie is om mee te gaan in het massavormende narratief. Bij de langdurige massavormingen die 
leidden tot de opkomst van de totalitaire staten was die roos vaal slechts latent aanwezig, maar soms manifesteert 
hij zich ten volle aan de oppervlakte.  

Wat men denkt of doet, doet er niet toe, wat telt, is dat men het samen denkt of doet. Op die manier komt de massa 
ertoe om werkelijk de meest absurde ideeën voor waar aan te nemen, of toch alleszins te handelen alsof ze waar 
zijn.  

DE ESSENTIE VAN MASSAVORMING 

Een maatschappij verzadigd van individualisme en rationalisme maakt plots de kanteling naar de radicaal 
tegenovergestelde toestand, naar radicaal irrationaal collectivisme.  

à In alle grote massavormingen is het voornaamste argument om erin mee te stappen de solidariteit met het 
collectief. En wie er niet aan meedoet, krijgt typisch het verwijt te horen dat het hem aan burgerzin en solidariteit 
ontbreekt. Dit is 1 reden waarom de absurde elementen in een verhaal geen rol spelen voor de massa: de massa 
‘gelooft’ in het verhaal, niet omdat het juist is, maar wel omdat het een nieuw gevoel van verbondenheid creëert.  

RITUELEN 

De strategie om om te gaan met het object van angst, heeft ten volle de functie van een ritueel. Ritueel gedrag heeft 
de functie om groepscohesie te creëren. Het is een symbolisch gedrag dat als doel heeft om het individu aan de 
groep te onderwerpen. In zekere zin is het zelfs zo dat hoe absurder en veeleisender de maatregelen (corona) zijn, 
hoe beter ze de functie van ritueel zullen vervullen en hoe enthousiaster deze mensen erin mee zullen gaan (denk 
bijvoorbeeld aan het gegeven dat sommigen een masker gaan dragen als ze in de auto zitten). 

De rituele functie van massagedragingen zal nooit ontbreken, ook niet in het huidige tijdsgewricht. 

De boodschap is duidelijk: het individu moet op elk moment tonen dat het zich onderwerpt aan het belang van hun 
collectief door opgelegde symbolische (rituele) gedragingen.  

De redenen waarom individuen meegaan in de massavorming zijn uiteindelijk zelden of nooit rationeel van aard. De 
verantwoording van de aanpak wordt naar voren geschoven door experts, waardoor het lijkt alsof die aanpak 
algemeen aanvaard wordt. Dit volstaat voor vele mensen als bewijs van de juistheid ervan: 'Onze experts zullen toch 
wel weten wat ze doen?' 
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= het argumentum ad populum en het argumentum ad auctoritatum, van in de oudheid gekend als 
schijnargumenten, zijn voor de meeste mensen voldoende om het verhaal te aanvaarden.  

De onderliggende motivatie is groepsvorming en groepsdruk.  

ASCH 

Het bekende groepsdrukexperiment van Asch toont op een zeer overtuigende manier aan wat de enorme impact is 
van massavorming op het oordeelsvermogen van het individu.  

Hij deed het experiment om te begrijpen hoe de vaak absurde theorieën van het nazisme en het stalinisme het 
merendeel van de bevolking in hun greep hadden gekregen en probeerde zo inzicht te krijgen in het psychologisch 
raadsel van massavorming en totalitarisme.  

GROEPEN VAN MASSAVORMING 

1. Een groep die gegrepen is in de massavorming en het verhaal ‘gelooft’  
= Deze groep vormt het getotaliseerde deel van de bevolking 

2. Een groep die er niet echt in gelooft, maar die zich stilhoudt en meegaat met de massa (of er op zijn minst 
niet tegenin gaat)  

3. Een groep die niet gelooft in het massavormende verhaal en dat ook uitspreekt of in handelen probeert uit 
te drukken  

= Deze 3 groepen doorkruisen typisch alle vooraf bestaande sociale groeperingen.  

De 3 groepen zijn typisch heel divers, maar om specifieke redenen is die diversiteit het meest zichtbaar in de groep 
die luidop protesteert tegen de massa. In de massa zelf verdwijnt de diversiteit onder het typische uniformiserende 
effect van de massa (de massa maakt alle individuen gelijk aan elkaar) en de stille ‘middengroep’ valt sowieso niet 
op. De derde, non-conformische groep komt er typisch tot leven en alle individuen spreken zich op hun eigen manier 
uit, wat de diversiteit scherp in het licht stelt.  

VERGELIJKING MET HYPNOSE 

Zoals Gustave Le Bon in 1895 al opmerkte, is het effect van massavorming identiek aan dat van hypnose. Zowel 
hypnose als massavorming wordt in grote mate veroorzaakt door een stem, letterlijk, door de fysieke, vibrerende 
kwaliteiten van de stem.  

Totalitaire leiders beseffen dat heel goed. Het totalitaire systeem wordt altijd primair in stand gehouden door 
systematische indoctrinatie en propaganda die dagelijks via de massamedia in de bevolking geïnjecteerd worden 
(zonder massamedia kan er geen dergelijke langdurige massavorming bestaan zoals deze die aan de basis lag van het 
stalinisme en het nazisme). Op die manier wordt de bevolking letterlijk op de trillingsfrequentie van de stem van de 
totalitaire leiders gehouden.  

Aan de ene kant wordt de bevolking systematisch blootgesteld aan de stem van de totalitaire leiders, aan de andere 
kant wordt elke andere systematisch geëlimineerd.  

Het eerste dat totalitaire leiders doen, is zorgen dat hun stem de enige is die nog klinkt. Ze slagen er gewoonlijk in 
om ook in de privésfeer alternatieve stemmen te censureren. Dat gebeurt enerzijds spontaan door een paranoïde 
verklikkersmentaliteit waarmee massavorming gepaard gaat. Anderzijds zuivert totalitarisme de privésfeer ook van 
alternatieve stemmen door een verregaande sociale fragmentering en isolering teweeg te brengen. Ze zorgen ervoor 
dat het voor mensen quasi onmogelijk wordt om in grotere groepen samen te komen en ze streven ernaar alle 
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sociale en familiale banden te verbreken en te vervangen door de enige toegelaten band: deze tussen het individu 
en het totalitaire systeem (het collectief)  

De overeenkomst tussen massavorming en hypnose: 

In beide gevallen wordt de aandacht door een suggestieve uitspraak of een suggestief verhaal (door een stem) op 
een heel beperkt aspect van de realiteit gericht. Die vernauwing ven het aandachtsveld is een bijkomende factor 
(naast de rituele van de massagedragingen) die ervoor zorgt dat de gevolgde logica ronduit absurde kenmerken gaat 
vertonen.  

(zie figuur 2 boek pg. 139) 

In de coronacrisis zie je de vernauwing van het aandachtsveld bijvoorbeeld hierin: slachtoffers die door de 
maatregelen vallen (bv sterftegevallen door emotionele en fysieke verwaarlozing tijdens lockdowns in woon-
zorgcentra,…) krijgen in vergelijking met coronaslachtoffers nauwelijks aandacht, of ze wegen alleszins merkwaardig 
weinig op de besluitvorming.  

En ook heel opvallend: de collaterale damage van de slachtoffers wordt in sommige gevallen misschien wel vermeld, 
maar ze wordt zelfden of nooit cijfermatig-visueel voorgesteld.  

è Dit is van cruciaal belang want wat in cijfers en grafieken uitgedrukt wordt heeft het effect om (ten onrechte) als 
feiten ervaren te worden. Op die manier lijkt het psychologisch proces van massavorming er dus voor te zorgen dat 
de massamedia ervoor kiezen om de massavorming in stand te houden door enkel de info die het verhaal 
ondersteunt, in grafieken uit te drukken.  

è De vernauwing van het aandachtsveld trekt zich ook door naar het emotionele vlak: de slachtoffers van de 
maatregelen wekken merkwaardig weinig empathie op. Zij vallen buiten de lichtcirkel, zowel op cognitief als 
emotioneel vlak.  

Het fenomeen massavorming heeft niet alleen een diepgaande invloed op cognitief en emotioneel vlak, maar soms 
ook op de zintuiglijke perceptie. Onder sommige omstandigheden manifesteren er zich onder invloed van 
massavorming collectieve hallucinaties die een uitdaging stellen aan het begripsvermogen van elke moderne 
psychologie.  

Bestaat er voor een in massavorming gegrepen individu nog een realiteit buiten deze die gecreëerd wordt door het 
massafenomeen? 

BELANGRIJK KENMERK VAN MASSAVORMING = AUTORITARISME 

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

Dissidente stemmen lijken voor de massa: 

1. Asociaal en onsolidair omdat ze weigeren te participeren in de verbondenheid die de massavorming creëert 
2. Volledig ongegrond omdat de kritische argumenten geen cognitief en emotioneel gewicht krijgen binnen de 

vernauwde aandachtscirkel van de massa 
3. Uitermate aversief omdat ze dreigen de roes te doorbreken en op die manier terug te confronteren met de 

negatieve toestand die voorafging aan de massavorming (gebrek aan sociale band en zinverlening, 
onbestemde angst en onbehagen)  

4. Buitengewoon frustrerend omdat ze het afreageren van de latente agressie dreigen te ontnemen  
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= De massa is geneigd tot wreedheden jegens wie haar weerstaat en voert die typisch uit alsof het een ethische, 
heilige plicht is.  

Autoritarisme en onverdraagzaamheid zijn volgend Le Bon dan ook wezenskenmerken van massavorming,  

Naargelang de coronacrisis zich verder ontrolt, legt het dominante discours zich steeds meer autoritair op aan de 
maatschappij en censureert en sanctioneert steeds radicaler alternatieve stemmen. Je mag bijvoorbeeld nergens 
meer binnen zonder QR-code, artsen die twijfels hadden over de effectiviteit en de veiligheid van het vaccin werden 
geëxcommuniceerd,… Dat is uiteindelijk het verschil tussen de solidariteit van de massa en liefdevolle verbondenheid: 
de eerste gaat altijd ten koste van een bepaalde groep, de tweede niet.  
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HOOFDSTUK 7: DE MENNERS VAN DE MASSA 

Verschil massavorming en klassieke hypnose: 

- Bij hypnose is enkel het bewustzijnsveld van de gehypnotiseerde vernauwd; degene die het hypnotiserende 
verhaal uitspreekt (de hypnotiseur) is ‘wakker’.  

- Bij massavorming is gewoonlijk ook degene die het verhaal articuleert mentaal in de greep van het verhaal. 
Meer zelfs: het aandachtsveld van de menner is meestal nog meer vernauwd dan dat van de massa. Degene 
die de massa leidt, gelooft meestal fanatiek in de ideologische basis van het verhaal dat de massa beheerst. 

PSYCHISCHE HOUDINGEN 

Ten aanzien van de massa ontstaan gemakkelijk 2 tegengestelde psychische houdingen:  

- Ofwel vertrouwt men hen blindelings (en gaat men op in de massa) 
- Ofwel wantrouwt men hen volledig en ziet men hen als mensen die willens en wetens een kwaadaardig plan 

uitvoeren (i.e. het zijn complotteurs) 

à Beide extreme perspectieven berusten in zekere zin op een gelijkaardig misverstand: ze schrijven aan de menners 
een te absoluut weten (en macht) toe, de eerste groep in positieve zin, de tweede in negatieve.  

ANDERE MISVERSTANDEN: 

- Dat de menners primair zouden worden gedreven door geld (follow the money en cui bono zijn verleidelijke 
verklaringspistes, maar ze vormen niet de grond van de zaak) of sadistisch genot (i.e. ze hebben een 
psychopathische of perverse persoonlijkheidsstructuur) 

Vb: de top van de nazipartij toonde zich door de band weigerachtig ten aanzien van ongeoorloofd geldgewin en 
persoonlijkheden met neigingen tot perversie en psychopathie werden bij de rekrutering systematisch geweerd. 
In tegenstelling tot de klassieke crimineel die een intrinsiek genot beleeft aan het met de voeten treden van 
sociale regels, ligt de criminaliteit van die groep eerder in het kritiekloos en gedachteloos volgen van 
regelapparaat, ook als het ronduit onmenselijk werd.  

à Vandaar Hannah Arendts befaamde uitdrukking dat totalitarisme een ware demonstratie was van de 
banaliteit van het kwaad.  

Totalitarisme kenmerkt zich door het rücksichtslos volgen van een ideologische regel en logica, ook als die over 
alle ethische grenzen heen drijft.  

In de beginfase van het proces van totalisering maakt een dergelijke logica zich eerst meester van de bevolking. 
Zij (of althans een groot deel ervan) raakt doordrongen van bepaalde ideologische overtuigingen die ze typisch 
niet meer kan onderscheiden van de realiteit.  

De opkomende massabewegingen van het panslavisme en het pangermanisme in Rusland en Duitsland in de 
eerste decennia van de 20e eeuw zijn daar goede voorbeelden van. Duitsers raakten typisch van overtuigd dat ze 
als ras superieur waren aan andere en dat stigmatisering en verdrukking van pakweg Polen en Joden zich lieten 
rechtvaardigen uit ‘de feiten’.  

Iets gelijkaardigs zien we gebeuren tijdens de coronacrisis, waar in een bepaald segment van de bevolking de 
overtuiging groeit dat de feiten rechtvaardigen om mensen die zich niet willen laten vaccineren, sociaal te 
discrimineren. De cijfers tonen toch dat zij het virus verspreiden, nietwaar?  
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KENMERKEN MENNERS  

è Uit deze dynamieken rijzen langzaam de totalitaire partijen en de totalitaire leiders op die logica geleidelijk 
aan institutionaliseren en opleggen aan de maatschappij. Dat gebeurt typisch op een fanatieke, blinde en 
genadeloze manier.  

Vb. Hitler geloofde dat zijn kracht voortkwam uit zijn vermogen tot ‘ijskoud redeneren’ en Stalin meende dat het 
geheim van zijn succes lag in zijn ‘genadeloze dialectiek’. Rassen die niet ‘aangepast waren om te leven’ en 
‘stervende klassen’ werden onder verantwoording door die logica met chirurgische vastberadenheid verwijderd uit de 
maatschappij. Wat de menners van de massa kenmerkt, is dus niet hun geldzucht of sadisme, maar wel hun 
morbide ideologische gedrevenheid: de realiteit moet en zal worden aangepast aan de ideologische fictie.  

Deze gedrevenheid leidt tot een mentale en emotionele blindheid die werkelijk verbluffende proporties aanneemt.  

Vb. Dat wordt door niks beter geïllustreerd dan door de manier waarop Eichmann (nazikopstuk en 1 van de 
leidinggevende figuren bij de praktische organisatie van de Holocaust) tijdens zijn proces in Jeruzalem getuigde over 
de manier waarop hij de deportatie naar de concentratiekampen organiseerde. Hij was ook op het proces nog altijd 
zo doordrongen van de overtuiging dat hij uiteindelijk alleen maar het allerbeste had voorgehad met iedereen, dat hij 
met fierheid beschreef dat hij Joden tot medewerking aan zijn ‘project’ aangemoedigd had. Om de uitvoering van de 
Holocaust vlot te laten verlopen, stimuleerde hij in de bezette Europese steden het oprichten van Joodse raden, 
bestaande uit Joden die binnen de Joodse gemeenschap een sociale sleutelpositie innamen. Hij vond het normaal dat 
de slachtoffers (binnen de nazidoctrine beschouwd werden als mensen die niet geschikt waren voor het leven) hun 
eigen ondergang praktisch regelden. Eichmann beschreef zijn attitude ten aanzien van deze Joodse raden letterlijk op 
de volgende manier:  

“De Joodse raad (uit welke mensen die bestond, hoe hun hiërarchie in elkaar zat en wat de taakverdeling was) dat werd 
allemaal aan henzelf overgelaten. Wel hadden wij uiteraard de leiding. Maar zoals ik al zei, men is niet dictatoriaal tegen 

hen opgetreden, men heeft ’t met de functionarissen, met wie men voortdurend te maken had, uiterst behoedzaam 
gespeeld: onze mensen regelden dus de dingen zo min mogelijk zelf, om de eenvoudige reden: wanneer me tegen die 

topfunctionarissen autoritair was opgetreden dan was de zaak daarmee niet gediend. Want als de betrokkenen niet graag 
meewerken, dan lijdt daar immers het hele werk onder, alles werd geprobeerd om de medewerking aantrekkelijk te 

maken” (getuigenis van Eichmann aan Less) 

ETISCH BESEF 

In een toestand van massavorming of hypnose blijft de mens wel degelijk de mogelijkheid hebben om ethische keuzes te 
maken. De anonimiteit die de massa biedt is in wezen slechts een excuus en een dekmantel om de eigen driften de vrije 
loop te laten. Wie in de massa misdaden pleegt, toont daarmee vooral dat hij onder normale omstandigheden zich enkel 
tactische en niet om ethische redenen beheerst.  

De verklaring voor de bekende immoraliteit van de massa betekent niet dat massavorming het normaal aanwezige 
ethische besef zou wegnemen, maar wel dat ze het verbergen van het ontbreken ervan tijdelijk doet ophouden. Op die 
manier reveleert de massa het werkelijke ethische niveau van de mens.  

De nazi’s noemden de dood in de gaskamers de ‘genadedood’, de minst pijnlijke oplossing voor mensen van wie ze vinden 
dat ze dood beter af waren dan levend. De führer had diezelfde dood trouwens ook voor het volledige Duitse volk in 
gedachten als Duitsland de oorlog zou verliezen: hij beloofde op zijn erewoord dat hij een voldoende groot volume gas opzij 
had gezet voor dit scenario. Zelfs op de Neurenbergprocessen bleven de nazikopstukken argeloos spreken over die dood als 
over een ‘medische act (een precisie-therapeutische ingreep om de maatschappij ‘gezond’ te maken.  

Hannah Arendt noteert dat er iets nog merkwaardiger was dan de welwillende oproep tot medewerking die Eichmann 
aan de Joden richtte: hij kreeg die medewerking ook. “De Joodse raden kregen van Eichmann en zijn medewerkers de 
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nodig richtlijnen betreffende de aantallen Joden die op transport moesten worden gesteld, en aan de hand van die 
richtlijnen maakten ze hun deportatielijsten op. En de Joden lieten zich registreren, ze vulden formulieren in,… En dan 
stipt op tijd, begaven ze zich naar de vertrekpunten en klommen in de goederenwagons. De weinigen die probeerden zich 
te verstoppen of ervandoor te gaan, werden door een speciale Joodse politie opgespoord. Wat Eichmann ervan zag, was 
slechts dat niemand protesteerde, dat dankzij die ‘algemene samenwerking alles klopte. ‘Immerzu fahren hier die Leute zu 
ihrem eigenen Begrafenis’ schreef een Berlijnse Jodin in het jaar 1943. Ze wist het. Allen “ (Hannah Arendt). 

De mate waarin de slachtoffers zich op een aantal punten schikten in de plannen van de nazibeulen mag vanuit 
psychologisch perspectief niet worden genegeerd, blijkbaar was ook een groot deel van hen verblind door de 
massavorming.  

Massavorming heeft dus zowel slachtoffers als daders in de greep.  

LEIDERS ONDER HYPNOSE 

Dat de totalitaire leiders zelf in een vorm van hypnose verkeren, wordt ook treffend geïllustreerd door hun 
psychologische reactie als ze uit de massa verwijderd worden. Ze begonnen zich onzeker te voelen van de zaak die ze 
dienden en het naziregime kon niet meer op hen vertrouwen. à Ze werden wakker 

Dit toont dat de leiders niet alleen gehypnotiseerd zijn door hun ideologie, maar ook door de massa. De leider raakt 
zelf in vervoering door de immense effecten die hij in de massa teweegbrengt. Tussen de psychologische toestand 
van de massa en haar leiders is er een soort circulaire causaliteit: ze hypnotiseren elkaar.  

Dat de totalitaire leider zelf onder hypnose is en blind is, betekent niet dat hij alles gelooft dat hij vertelt aan de 
bevolking. Integendeel zelfs. Hij is correcter om het zo te stellen: hij gelooft blindelings in de ideologie die hij 
probeert op te dringen, maar niet in het discours dat hij hanteert om die ideologie te promoten. Hij gelooft zo 
fanatiek in zijn ideologie, dat hij gerechtvaardigd acht om ongelimiteerd te manipuleren, liegen en bedriegen, 
teneinde die ideologie te realiseren. Men is op weg naar de beste aller werelden en daarom kan men zich alles 
permitteren. 

De massa toont zich telkens merkwaardig bereid om haar leiders dat te vergeven. Elk onloochenbaar bewijs van 
manipulatie en leugen wordt vergoelijkt met zinsneden als ‘Het is misschien gemeen, maar het is wel slim’ en 
‘Uiteindelijk doen ze het voor ons welzijn’:  

The totalitarian mass leaders based their propaganda on the correct psychological 
assumption that, under such conditions, one could make people believe the most fantastic 
statements one day, and trust that if the next day they were given irrefutable proof of their 
falsehood, they would take refuge in cynicism: instead of deserting the leaders who had 
lied to them, they would protest that they had known all along that the statement was a 
lie and would admire the leaders for their superior tactical cleverness.  

Menners van de massa zijn in staat tot zelfverloochening: 

Vb. Moskouprocessen: Onschuldige communistische partijleden aanvaarden hun straf en bekenden schuld. Ze 
droegen bij aan bewijzen voor hun schuld en werkten mee aan hun eigen veroordeling, zolang ze hun statuut als 
partijlid konden houden.  

The majority of those in power, up to the very moment of their own arrest, were pitiless in 
arresting others, obediently destroyed their peers in accordance with those same 
instructions and handed over to retribution any friend or comrade in arms of yesterday’  
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Dit toont ons opnieuw: de essentie van totalitarisme is niet utilitaristisch of gericht op egoïstisch voordeel. Geld 
en macht zijn slechts tussendoelen. Het ultieme doel is het realiseren van een ideologische fictie en daarvoor 
offert de totalitaire leider zijn eigen egoïstische belangen blindelings op. Het is daarop dat Le Bon doelt als hij stelt 
dat de menners van de massa zelf ook gemend worden, met name door de ideologie waarin ze fanatiek geloven.  

De totalitaire leider is niet een klassieke idealist. Daarvan verschilt hij door zijn radicale, fanatieke blindheid en een 
afkeer van wetten. Men reageert decreet per decreet. De enige wet die hij echt huldigt, is dat er geen wetten zijn.  

Vb. Corona à Tijdens een pandemie geen recht op betogen, geen noodzaak meer om prive-eigendommen te 
respecteren,… In combinatie met het gegeven dat men met de testpraktijk toelaat om de pandemische noodsituatie 
op quasi elk moment uit te roepen, hoeft het geen betoog aan welk risico de maatschappij blootgesteld is. Als 
iemand deze regels zou gepresenteerd hebben voor de crisis, zou men er niets van willen geloven of uitvoeren.  

OBSESSIE MET TEKENS 

- De ene keer gebruikt als onderscheidend kenmerk voor de elite (uniformen, medailles,…) 
- De andere keer als stigma voor de ‘objectieve vijanden’ van het regime dat desnoods in het vlees wordt 

gebrand (denk aan de getatoeëerde nummers in Auschwitz,…)  

Met zijn tekensysteem probeert het totalitarisme zijn logica in het reële te griffen, aan de objecten vast te klinken. 
Het geven van tekens en stigma’s is daarbij gewoonlijk de eerste stap van het vernietigingsproces.  

DE PSYCHOLOGISCHE ESSENTIE 

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

Totalitarisme is de ultieme poging om zich van deze onzekerheid te ontdoen door zich in een 
(pseudo)wetenschappelijke zekerheid en genadeloze logica terug te trekken, door symbolen tot tekens te proberen 
reduceren en de variëteit in culturele uitingsvormen te vernietigen. Totalitarisme veegt op alle mogelijke manieren 
die verscheidenheid weg. Het gesystematiseerd en geïndustrialiseerd transporteren, uitbuiten en uitmoorden van 
bevolkingsgroepen in de werk- en vernietigingskampen zijn historische voorbeelden die op ons netvlies gebrand 
staan.  

De logica van een totalitair systeem is voortdurend in beweging en wordt typisch absurder en absurder. De 
bestaansreden van een totalitair systeem is onder andere dat het angst kanaliseert en daarom moet het ook steeds 
nieuwe objecten van angst aanduiden. Zonder angst te kunnen koppelen aan object, heeft het systeem geen 
bestaansreden meer.  

De kern van het fenomeen van het totalitarisme is de dynamiek ervan. 

Vb van objecten die angst laten opduiken, die tot steeds meer inperkingen van de burgerlijke vrijheden leiden: 
terrorisme, klimaatverandering, coronavirus.  

- Eerst werden de lockdowns gerechtvaardigd vanuit het flatten the curve-principe. Het virus zou zich sowieso 
verspreiden, het kwam er enkel op aan de verspreiding te vertragen.  

- Dan ging men over op het crush the curve-principe: het kwam er plots niet meer op aan om de verspreiding 
te vertragen, maar wel om het aantal besmettingen naar 0 te brengen.  

- En als de besmettingen zo goed als verdwenen waren, begon men steeds meer maatregelen te nemen om ze 
te voorkomen (je zou kunnen zeggen: men schakelde over op een prevent the curve-principe).  
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De slachtoffers door de maatregelen worden gebruikt als argument voor de maatregelen. Ze worden gebruikt als 
argument om de maatregelen te rechtvaardigen.  

à Hoe strenger de maatregelen, hoe meer slachtoffers; hoe meer slachtoffers, hoe strenger de maatregelen 

CYCLUS VAN ONTMENSELIJKING 

Het gebrek aan kritische reflectie, de onredelijke verdeling van de empathie en de bereidheid tot het aanvaarden 
van groot persoonlijk verlies bij een deel van de bevolking zijn een extreem gevaarlijke cocktail. De manier waarop 
niet-gevaccineerden de toegang ontzegd wordt tot delen van de sociale ruimte, ja, waarbij er zelfs een draagvlak 
ontstaat om de toegang te ontzeggen tot winkels en ziekenhuizen, roept de meest onaangename reminiscenties op 
en kan wel degelijk de eerste stap worden van een infernale cyclus van ontmenselijking.  

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

- Massavorming en totalitarisme vernietigen logisch noodwendig zichzelf. Ze zijn intrinsiek zelfdestructief.  

Het onderliggende mechanisme van de zelfdestructiviteit kan men onder andere zo begrijpen:  

- Massavorming voedt zich aan angst en agressie;  
- Zonder angst en het vooruitzicht op het bevredigen van agressie valt de massadynamiek stil. 
- De leiders van de massa beseffen dat, als dit gebeurt, de massa zal ontwaken en zich zal realiseren welke 

schade ze geleden heeft, waarop ze zich op een letale wijze tegen hen zal keren. 
-  Bijgevolg hebben de leiders geen andere keuze dan altijd maar weer nieuwe objecten van angst aan te 

duiden en nieuwe maatregelen te introduceren om dat object te vernietigen. En het getotalitariseerde deel 
van de bevolking volgt hen hierin gewillig: zo blijft hun angst gekoppeld aan een object, kunnen ze frustratie 
en destructiviteit afreageren, en realiseren ze keer op keer weer die nieuwe sociale band via nieuwe rituelen 
des doods. Dat is de manier waarop de vicieuze, zelfdestructieve cirkel van het totalitarisme werkt.  

VERSCHIL MET DICTATUREN 

Dictaturen milderen quasi altijd hun agressie op het moment dat ze de macht stevig in handen hebben. De klassieke 
dictator gebruikt op dat moment eigenlijk zijn gezond verstand: 

- Als ik aan de macht wil blijven, moet ik de bevolking overtuigen dat ze daar wel bij zal varen. 

Doordat de totalitaire leider verblind is door zijn ideologie en de erbij aansluitende massavorming, ontbreekt het 
hem aan dat gezond verstand. Op het moment dat hij de macht heeft, volgt hij de waanzin van zijn logica gewoon tot 
aan de limiet. Terwijl de tegenstem dus uitermate aversief is voor het in massavorming gegrepen individu, is ze 
letterlijk van levensbelang voor hem. Zonder een tegenstem die de massieve resonantie van het massaverhaal 
doorbreekt, vervalt een totalitair systeem in radicale zelfdestructiviteit; wordt de hypnose compleet. De totalitaire 
staat wordt op dat moment “een monster dat zijn eigen kinderen verscheurt” (Hannah Arendt)  

Steeds nieuwe bevolkingsgroepen werden aangeduid als objectieve vijanden bij Stalin zijn genocides: 
Keer op keer werden ze geïsoleerd en geëlimineerd in de naam van de communistische ideologie. 

- Eerst was er nog enige logica in de ‘grote zuiveringen’, ze begonnen met deportaties van de bourgeoisie en 
vervolgens alle rijken of mensen die te veel contact hadden met kapitalisme. Maar toen al deze mensen 
gedeporteerd of vernietigd waren gingen ze random ‘criminele’ bevolkingsgroepen gaan targeten. 
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Er zijn veel redenen om aan te nemen dat totalitarisme start vanuit megalomane maar toch ook ‘goede’ 
bedoelingen. Het ambieert niet minder dan een totale transformatie van de maatschappij in de richting van een 
ideologisch ideaalbeeld. Maar het creëren van het paradijs eindigt typisch in een inferno.  

Revolutionairen beweerden dat ze de doodstraf zullen afschaffen: 
Maar eerst moesten er doodstraffen uitgevoerd worden zolang het nodig was om het communisme zelf als systeem 
te installeren. Mensen werden willekeurig van straat gepikt als de quota van het aantal ‘verraders’ niet voldaan was. 
Ze zouden bovendien ook een eind maken aan de slavernij  

Een goed voornemen van de bolsjewieken was om het lot van de boeren te verbeteren: 
Maar de communisten besloten even later dat de boeren als klasse moesten worden uitgeroeid. Het 
deportatiebeleid startte en ze stierven door totaal onmenselijke omstandigheden. Ze werden opnieuw lijfeigenen.  

De massa is enkel tot destructie in staat – Gustave Le Bon 

Ze streeft het grootste goed na en stelt solidariteit boven alles, ze gelooft in een ideologisch paradijs, maar de 
uitkomst is altijd hetzelfde: een inferno. De massa en haar menners worden blind meegesleurd in de destructieve 
maalstroom, tot de uiterste consequentie gedreven van de logica waarin hun geest gegrepen is. De mechanistische 
logica van het dode, ontzielde universum. De eigenlijke meesters van de toestand zijn niet de menners, maar de 
verhalen en hun achterliggende ideologie; die ideologieën bezitten iedereen en behoren niemand toe; iedereen 
speelt er een rol in, niemand kent het volledige script.  
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HOOFDSTUK 8: COMPLOT EN IDEOLOGIE 

SIERPINSKI-DRIEHOEK (CHECK BOEK PG165) 

If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, it were 
necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing 
good and evil cuts through the heart of every human being, and who is willing to destroy a 
piece of his own heart? – Alexandre Solzhenitsyn 

Sierpinski-driehoek = een fractaalfiguur dat van in zijn globale vorm tot in zijn onooglijkste detail eenzelfde patroon 
vertoont 

Voor een naïeve toeschouwer zou onvermijdelijk de indruk ontstaan dat de mensen die de punten zetten een 
gedetailleerde voorkennis hebben van deze figuur en planmatig en gecoördineerd samenwerken. Maar de 
werkelijkheid is dus anders: 

- Niemand hoeft deze figuur te kennen of zelfs maar ooit gezien te hebben. Het volstaat dat alle mensen 
onafhankelijk van elkaar dezelfde, eenvoudige regels volgen terwijl ze hun punten zetten.  

COMPLOTTHEORIEËN 

- Zijn de menners van de massa complotteurs? 
- Kun je massavorming en totalitarisme zien als iets dat in gang gestoken wordt aan de hand van een 

uitgekiend, groot plan dat door enkelen vanuit het duister gecoördineerd wordt? 

1 iets is zeker: De menners van de massa werden doorheen de geschiedenis vaak als complotteurs gezien. Terwijl de 
massa in kracht en intensiteit toenam doorheen de negentiende en twintigste eeuw, maakten ook complottheorieën 
opgang. Ze werden daarbij typisch gebruikt om complexe maatschappelijke processen en massavormingen te 
verklaren.  

De moeder aller complottheorieën is zonder twijfel de protocollen van de Wijzen van Sion: er was een soort Joodse 
geheime wereldregering die de nationale regeringen stuurde en in haar greep had. Ze waren een verzinsel. 

De neiging om grootschalige massavorming te herleiden tot een machinatie van een kwaadaardige elite dateert 
echter al van vroeger, op zijn minst van in het begin van de Verlichting.  

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

COMPLOTTHEORIEEËN 

Wikipedia: “een geheime afspraak tussen een aantal personen met als doel iets te ondernemen tegen een andere 
persoon of groep mensen” à Die definitie toont dat er losjes 3 kernkenmerken aanwezig moeten zijn om een 
activiteit als een complot te kunnen bestempelen: 

1. Er moet een bewust, intentioneel en planmatig streven zijn 
2. Dat streven moet een verborgen, geheim karakter hebben 
3. Het streven moet gericht zijn op het toebrengen van schade  

De term wordt zelden of nooit toegepast op theorieën die in lijn liggen met het dominante verhaal en nochtans 
echte complottheorieën `zijn.  
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Vb. Denk aan de veronderstelling dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen probeert te sturen, dat de Chinese 
overheid achter cyberaanvallen zit, dat Steve Bannon heimelijk berichten laat circuleren dat het virus uit een lab in 
Wuhan afkomstig is,… 

à Of die veronderstellingen nu kloppen of niet, in wezen zijn het ten volle complottheorieën. Dat ze niet als 
dusdanig gestigmatiseerd worden, komt enkel omdat ze tot het dominante maatschappelijke discours behoren, zoals 
het elke dag via de mainstreammedia geconstrueerd wordt.  

MOETEN WE MASSAVORMING ALS HET GEVOLG VAN EEN COMPLOT BESCHOUWEN? 

In de massa wordt de individuele ziel vervangen door een gemeenschappelijke groepsziel – 
Gustave Le Bon 

De massa handelt gecoördineerd en hanteert dezelfde leuzen. Ze gebruikt typische gedachten en manieren van 
uitdrukken die zich bliksemsnel door haar gelederen verspreiden (Le Bon sprak in die context over de 
‘besmettelijkheid’ van gedachten in een massa). Elke geleding van de maatschappij participeert in die pensée unique 
– politici, academici, gesproken en geschreven pers, experts, rechters en politie. Op die manier werkt automatisch de 
indruk een sterk georganiseerd fenomeen te zijn en wie zelf om een of andere reden niet gevoelig is voor de 
massavorming en dit maatschappelijke fenomeen ‘van buitenaf’ gadeslaat, voelt niet zelden de neiging om te 
besluiten: hier moet grootschalige, bewuste en planmatige sturing in het spel zijn.  

Er lijkt een reëelfysiek aanvoelen te bestaan tussen individuen die een massa vormen die men niet enkel kan 
verklaren op basis van het delen van eenzelfde verhaal. Het fenomeen vertoont directe overeenkomsten met de 
manier waarop complexe en dynamische systemen zich organiseren in de natuur.  

Een even raadselachtig als universeel verschijnsel is de massa die er plotseling is waar eerst 
niets was. Enkele mensen zullen bij elkaar hebben gestaan, 5, 10 of 12, meer niet. Er is niets 
aangekondigd, er wordt niets verwacht. Plotseling ziet alles zwart van de mensen. Van alle 
kanten stromen anderen toe; het is alsof de straten slechts naar 1 punt lopen. Velen weten 
niet wat er gebeurd is, ze kunnen op vragen niets antwoorden; toch hebben ze haast om 
daar t zijn waar de meesten zijn. Er is een vastbeslotenheid in hun beweging die zeer 
duidelijk verschilt van de kentekenen van gewone nieuwsgierigheid. De beweging van de 
een schijnt zich aan de ander mee te delen. Maar dat is het niet alleen, ze hebben ook 1 
doel. Het is er voordat zij er woorden voor hebben gevonden: Het doel is het zwartste punt 
– de plek waar de meeste mensen bij elkaar zijn. – Cannetti 

De massa is dus niet alleen verenigd door dezelfde gedachten, overtuigingen en gedragingen, ze lijkt ook een soort 
fysieke eenheid te vormen. Ook dat draagt bij aan de overweldigende indruk dat ze het product is van een 
indrukwekkend, planmatig opzet.  

HET KARAKTER VAN DE MASSA 

De massa probeert typisch haar wil op te leggen aan de samenleving; ze streeft naar controle over de maatschappij. 
Dat is altijd al zo geweest, maar sedert ze een meer duurzaam karakter heeft en een constante invloed uitoefent op 
de structuur van de maatschappij, is dat misschien nog duidelijker.  

De moderne massa stuwt altijd in dezelfde richting: de hypergecontroleerde maatschappij. Met elk nieuw object van 
angst – terrorisme, klimaatproblemen en virussen – stijgt de roep naar meer technologische controle uit haar buik 
op. En die controle kan schril en onverwacht zwenken.  



 42 

Vb Na de terroristische aanslagen van 2016 werd de Jodenbuurt in Antwerpen volgehangen met camera’s om een 
betere bescherming tegen terroristen te garanderen, maar tijdens de coronacrisis werden die camera’s gebruikt om 
te controleren of de Joden de synagoge niet bezochten.  

Wie niet meegezogen wordt in de massavorming bevindt zich dus in eerste instantie in een uiterst diffuse situatie die 
hij niet begrijpt – het fenomeen massavorming komt bevreemdend en absurd over voor wie er zelf niet in gegrepen 
is – en waarin hij zich bedreigd voelt door haar controlerende ingesteldheid en haar typische intolerantie tegenover 
wie niet tot haar behoort.  

à In deze toestand ontstaat bij de verwarde toeschouwer typisch een intense behoefte aan een eenvoudig schema 
waarmee men de complexiteit mentaal kan beheersen en waarmee men de angst en andere intense emoties kan 
plaatsen en controleren. Een interpretatie in termen van een complot komt aan die behoefte tegemoet.  

Ze herleidt de enorme complexiteit van het gebeuren tot een eenvoudig schema: alle angst wordt gekoppeld aan 1 
object (een groep mensen die intentioneel misleidt, de veronderstelde ‘elite’) en wordt zo mentaal beheersbaar 
gemaakt. Alle schuld kan buiten zichzelf, bij de Ander gelegd worden en vervolgens kunnen ook alle frustratie en 
woede op dat ene object worden gericht. Daarmee getuigt fanatiek complotdenken van de quasi onweerstaanbare 
neiging van de mens om bij tegenspoed iemand te vinden die men verantwoordelijk kan stellen en bijgevolg ook tot 
object van agressie kan maken.  

Het is wellicht een meer algemene regel: hoe meer woede mensen voelen, hoe meer intentionele kwaadaardigheid 
ze menen te ontwaren.  

COMPLOT EN MASSAVORMING 

Complotdenken (het denken dat het hele wereldgebeuren reduceert tot 1 groot complot) vervult in zeker opzicht 
dus dezelfde functie als massavorming. 

Net zoals bij de massavorming vervult dit proces de mens van een soort enthousiasme. De angst, de woede en het 
ongenoegen die zich koppelen aan een paar eenvoudige voorstellingen zorgt dat een paar eenvoudige voorstellingen 
zorgt dat een sterk negatieve toestand zich ombuigt in een positieve.  

Alles is nu verklaarbaar aan de hand van een eenvoudig schema: de wereld is niet langer absurd maar logisch: men 
weet waar de vijand zit en heeft een punt om zijn frustratie en woede op te richten: men kan zichzelf ontslaan van 
alle verantwoordelijkheid en men hoeft zichzelf niet in vraag te stellen.  

De complotvoorstellingen krijgen zo een enorm psychisch belang. Door de veelheid van affecten die zich aan die 
voorstellingen koppelen, zuigen ze aan als een psychisch magneet en dringen ze zich uiteindelijk op als verklaringen 
voor zowat alles wat er gebeurt.  

Om de net genoemde redenen wordt denken in termen van complotten verleidelijk. De complotlogica heeft 
daardoor de neiging om steeds verder te verglijden en uiteindelijk in het absurde te eindigen, ook bij 
hoogintelligente mensen  

à Uiteindelijk ontstaat er een zo fundamenteel wantrouwen dat men ervan uitgaat dat wat ‘de mainstream’ als 
juist beschouwt, zeker verkeerd moet zijn: als het mainstreamverhaal bv zegt dat de aarde rond is, dan moet ze plat 
zijn.  

DE ONTMENSELIJKING  

Complotdenken leidt ook steevast tot de ontmenselijking van een bepaalde groep (‘ontmenselijking’ moet daarbij 
soms letterlijk genomen worden: de elite bestaat uit reptielen of buitenaardse wezens).  
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De elite is het pure kwaad, ze maakt ons intentioneel ziek via giftige substanties in onze voeding en in het milieu, ze 
is sinds mensenheugenis verantwoordelijk voor het hersenspoelen van kinderen in het onderwijs. Het weten en de 
macht van de elite worden daarbij makkelijk te hoog ingeschat, De elite worstelt niet met het tekort aan weten dat 
zo typisch is voor het menselijke wezen, ze twijfelen of aarzelen niet, ze stuiten niet op onverwachte wendingen, ze 
misrekenen niet.  

Ze hebben het hele wereldgebeuren in de hand. Complotdenken blaast zo de omvang van de gepercipieerde vijand 
tot in het oneindige op, zodat men zichzelf uiteindelijk niet anders dan machteloos kan voelen tegenover die gigant. 
Op die manier draagt ook complotdenken iets zelfdestructiefs in zich.  

EENVOUDIGE SCHEMA’S TOEGELICHT  

Denken in termen van complotten gebeurt vaak meer omwille van die psychologische ‘voordelen’ dan uit liefde voor 
de feiten. De interne logica ervan is niet zelden sterk, maar de theorieën hebben de neiging om het contact met de 
feiten te mijden.  

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

Vb. De coronaexperts wekten bij nogal wat mensen de overtuiging dat ze de bevolking intentioneel misleidden omdat 
ze systematisch flagrante statistische en andere fouten maakten. Het is toch niet mogelijk dat experts zo dom zijn? 
Als je de betrokken experts echter van dichterbij leert kennen, voel je meestal direct aan dat je hun fouten niet in het 
eenvoudige schema van lucide manipulatiepogingen kunt wringen.  

Denk aan het experiment van Ach, massavorming maakt blind en doet dat even grondig bij intelligente als bij minder 
intelligente mensen. De mens hoeft dus niet in een complot te zitten om systematisch de meest dwaze fouten te 
maken.  

CONTROLLED OPPOSITION 

Zoals veel mensen die zich op een of andere manier kritisch uitspreken, werd de prof er regelmatig van beschuldigd 
zogenaamde controlled opposition te zijn (dat wil zeggen heimelijk mee te werken met het coronabeleid). Hij zou 
met zijn psychologische theorieën enkel de oppositie kalm en rustig proberen te houden.  

DE STURING  

Wordt er dan helemaal niets gestuurd en gemanipuleerd? Zeer zeker wel. En met de middelen die de huidige 
massamedia ter beschikking hebben, zijn de mogelijkheden daartoe ronduit fenomenaal. Maar die sturing is primair 
niet een sturing door personen: de meest fundamentele sturing is onpersoonlijk van aard.  

Wie stuurt, is in de eerste plaats een ideologie – een manier van denken. Ideologieën organiseren en structureren 
een maatschappij progressief en organisch.  

De overgang van een democratie naar een totalitaire technocratie, waarin de coronacrisis een Grote Sprong 
voorwaarts was, alg eigenlijk al van in he begin besloten in de logica van de mechanistische ideologie. In een 
mechanistisch universum is het onvermijdelijk de technische expert die vanuit zijn superieure mechanistische kennis 
het laatste woord heeft.  

DE IDEOLOGIE 

Vanuit deze ideologie werden instituten gecreëerd, instituten die plannen maken omtrent hoe de toekomstige 
maatschappij er moet gaan uitzien en hoe die ideale toekomstige maatschappij moet omgaan met crisissituaties.  
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Als we de definitie van een complot voor ogen houden: 

- Een geheim  
- Planmatig 
- Intentioneel 
- En kwaadwillig opzet 

Dan merken we al meteen 2 zaken op: 

1. Van een geheim opzet is er niet veel sprake, want alle genoemde plannen zijn open en bloot te vinden op 
het internet 

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

Het enige waar het expertdiscours consistent in is, is dat de besluiten altijd gaan in de richting van een meer 
technologisch en biomedisch gecontroleerde maatschappij = in de richting van het realiseren van de mechanistische 
ideologie.  

Vb coronacrisis: We zien hier dezelfde problemen als deze die de replicatiecrisis reveleerde in academisch 
onderzoek: een wirwar aan fouten, slordigheden en geforceerde redeneringen waarin de onderzoekers onbewust 
hun ideologische uitgangspunten bevestigen (het zogenaamde allegiance effect)  

Als men aan iemand moet zeggen wat hij moet doen, dan heb je de verkeerde persoon 
gekozen. – Noam Chomsky 

= De dominante ideologie selecteert wie op sleutelposities terechtkomt. Iemand die de ideologie niet deelt, is 
doorgaans minder succesvol in een maatschappij, een paar uitzonderingen daargelaten.  

Bijgevolg: alle mensen volgen op machtsposities automatisch dezelfde regels in hun denken en gedragingen en 
worden ze op dezelfde attractoren aangetrokken. Ze maken ook allemaal dezelfde denkfouten en vervallen in 
hetzelfde absurde gedrag doordat ze allemaal, los van elkaar, of toch op zijn minst zonder dat ze daartoe in geheime 
vergaderingen moeten samenkomen, dezelfde kromme logica volgen.  

Bv: vergelijk het met computers: die op hetzelfde, verkeerde programma draaien: hun gedrag en hun denken zullen 
allemaal in dezelfde richting afwijken, zonder dat ze onderling communiceren. 

Dit is wat de sierpinski-driehoek ons toont: duizelingwekkende precieze en regelmatige patronen kunnen ontstaan 
doordat individuen onderling eenvoudige regels volgen in hun gedragingen, door eenzelfde set van attractoren 
aangetrokken worden. De ultieme meester is de ideologie, niet de elite.  

DE MENNERS  

De ‘plannen’ van de genoemde instituten gaan eigenlijk niet zozeer vooraf aan de ontwikkelingen, zoals een 
complotlogica het graag voorstelt. Ze volgen het eerder op. Degenen die de massa mennen, zijn niet echt ‘leiders’, in 
die zin dat ze niet bepalen waar de massa heen zal gaan.  

Ze voelen eerder aan waar de mensen naar smachten en ze passen hun plannen op een opportunistische manier in 
die richting aan. Ze wentelen zich gemakkelijk in het narcisme van degene die het hele gebeuren controleert en 
stuurt, terwijl ze eerder een kind zijn dat op de boeg van een schip zit en aan een speelgoedstuurtje draait telkens de 
tanker zijn richting verandert.  

Ironisch genoeg bevestigt complotdenken de menners van de massa in hun narcisme door hen serieus te nemen en 
te geloven dat ze werkelijk het schip besturen en de golven doen terugtrekken.  
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REORGANISATIE 

Wie een reorganisatie graag zou doorvoeren en er ook op de juiste stoel voor zit, zal inderdaad links en rechts de 
regels wat proberen aan te passen zodanig dat deze in het voordeel van de reorganisatie pleiten, zal zijn best doen 
om de juiste mensen op de juiste posities te krijgen en zal via alle soorten informele en formele beïnvloeding de 
geesten rijp proberen te maken voor de herstructurering.  

Wie dit van dichtbij meemaakt, zal deze gang van zaken niet als een complot ervaren. We zouden zelfs kunnen 
zeggen dat ieder organisme in de natuur dit doet: het probeert zijn omgeving in de gewenste richting aan te passen.  

De genoemde praktijken kunnen op bepaalde punten wel overgaan in iets dat wel degelijk de structuur van een 
complot heeft. Grote instituten gebruiken allerhande soorten twijfelachtige strategieën om hun ideaalbeeld op te 
leggen aan de maatschappij en de middelen daartoe zijn de laatste eeuwen spectaculair toegenomen.  

De hele mechanisatie, industrialisatie, vertechnologisering en vermediatisering van de wereld heeft wel degelijk de 
macht sterk gecentraliseerd en geen zinnig mens kan ontkennen dat die macht zonder veel ethische en morele 
scrupules gehanteerd wordt. Het werd zeer goed gedocumenteerd: of het nu om overheden, de tabaksindustrie of 
de farmaceutische lobby gaat: er wordt druk omgekocht, gemanipuleerd en gefraudeerd. Wie dat niet doet, kan 
overigens moeilijk standhouden aan de top.  

In hun pogingen om hun ideaalbeeld op te leggen aan de maatschappij overschrijden instituten en mensen wel 
degelijk ethische grenzen en als dat ver genoeg gaat, kunnen hun strategieën inderdaad de vorm aannemen van 
een volwaardig complot: een geheim, intentioneel, planmatig en kwaadaardig project.  

Het is ook welgekend dat naarmate het proces van totalisering zich verder doorzet, het totalitaire regime steeds 
meer als een volwaardig ‘geheim vennootschap’ georganiseerd wordt.  

Vb: zo kwam de Holocaust tot stand doorheen een hallucinant proces van massavorming, dat zowel de daders als de 
slachtoffers blind maakte en meesleurde in een infernale dynamiek. Er waren een vijftal mensen die het hele 
Holocaust vernietigingsapparaat netjes, planmatig voorbereid hadden en erin slaagden om al de rest er lange tijd in 
totale blindheid te laten aan meewerken. En wie wel zag wat er aan de hand was werd verweten een … 
complotdenker te zijn.  

ALLES WORDT BESTEMPELD ALS ‘COMPLOTDENKEN’  

Dat er in het huidige maatschappelijke klimaat nauwelijks nog ruimte is om verwondingen op het niveau van het 
uitoefenen van de macht aan de kaak te stellen, is ronduit gevaarlijk. Dat is precies de nefaste invloed van de 
opkomst van de massa: ze is zo radicaal intolerant ten aanzien van afwijkende meningen dat ze elke analyse in 
termen van gevaarlijke invloeden van instituten, bedrijven, enzovoort, ten onrechte als ‘complotdenken’ 
bestempelt. 

La passion de l’ignorance floreert wel deleijk als nooit tevoren. En op een bepaalde manier draagt fanatiek 
complotdenken paradoxaal genoeg eerder bij aan dat probleem. Ze zorgen dat meer genuanceerde analyses van de 
dimensie van de macht minder zichtbaat worden en gemakkelijker aan stigmatisering ten prooi vallen (via guilty by 
association-mechanismen)  

OP die manier heeft iedereen het moeilijk om de mate waarin er van kwaadwillige manipulatie sprake is, juist in te 
schatten. Ofwel wordt ze volledig miskend, ofwel ziet men haar overal. De aantrekkingskracht van die twee 
tegenpolen situeert zich in eerste instantie telkens op affectie-driftmatig vlak, beide interfereren met een 
authentieke, oprechte intellectuele passie om te willen weten. Het is uiteindelijk meestal slecht een kleine groep die 
erin slaagt om aan die krachten te ontsnappen en een analyse te maken die van nuance en subtiliteit getuigt.  
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POLARISATIE  

Op die manier rijst er in de maatschappij een polarisatie op tussen 2 kampen: 

- Een grote groep (de massa) die alles slikt dat in de mainstreammedia verschijnt 
- En een groep die hetzelfde verhaal volledig wantrouwt 

In de sociale ontwikkelingen zijn die 2 groepen een verschillende figuur, een verschillende gestalt (denk aan de 
beroemde tekening van Rubin). Ze kunnen zich niet inbeelden dat de andere groep er een andere figuur inziet.  

MASSAFENOMEEN 

Het risico van een gewelddadige confrontatie tussen de 2 is niet onbestaande. Complotdenken kan namelijk op zich 
ook aanleiding geven tot het oprijzen van een massafenomeen.  

Vb: heksenvervolgingen, opkomst antisemitische massa’s 

Complotdenken kan dus een reactie zijn op massavorming, een interpretatie ervan. Maar het kan zelf ook aanleiding 
geven tot massavorming. Het valt echter niet te verwachten dat de complotnarratieven in ons tijdsgewricht tot 
grootschalige massavorming zullen leiden. Hannah Arendt voorvoelde in 1951 al dat de massa van de toekomst 
eerder saai bureaucratisch en technocratisch van aard zou zijn.  

Tegenwoordig leiden bepaalde complottheorieën als QAnon wel nog tot kleinschalige massavorming, zoals we 
bijvoorbeeld tot op bepaalde hoogte zagen bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Op die manier kan een 
kleine massa tegenover een grote komen te staan. De kleinere massa zal in een fysieke confrontatie echter het 
onderspit delven. Ze getuigt daarmee op haar manier van de blindheid en vooral ook van de zelfdestructiviteit die 
eigen is aan massavorming. Als men de grote massa wil afremmen, dan moet men dat primair via de psychische weg 
doen. Fysiek geweld daarentegen, zal de grote massa vooral ophitsen en fanatieker overtuigd maken van haar gelijk 
en haar heilige plicht om de minderheid te vervolgen en te vernietigen.  

COMPLOTDIMENSIE  

Complotdenken is dus zowel in intellectueel als in ethisch en pragmatisch opzicht iets om voorzichtig mee te zijn. Het 
ontstaat vaak als een verklaring voor het fenomeen massavorming, maar toont de neiging om te verglijden in 
theorieën die steeds verder af staan van een genuanceerde visie op de realiteit en op psychologisch vlak leiden ze 
vaak tot simplistische en karikaturale opvattingen.  

Hannah Arendt gaf een gematigd en in alle opzichten verstandig antwoord op de vraag in welke mate massavorming 
en totalitarisme tot een complot te herleiden zijn: er zit in de meeste maatschappelijke omwentelingen een 
bepaalde complotdimensie (machthebbers kunnen misschien zelfs nauwelijks anders dan een en ander achter 
gesloten deuren te bedisselen) maar ze wordt makkelijk overschat.  

Als er iets regeert vanuit het duister, dan zijn het niet zozeer geheime genootschappen, maar wel ideologieën. Er is 
dus wel een sturende en organiserende instantie, maar die bestaat primair niet uit een samenzwerende elite die 
planmatig en gecoördineerd de wereld aanstuurt, maar wel uit een typische manier van denken, een ideologie.  

“Events are indeed orchestrated in the direction of more and more control, only the 
orchestrating power is itself a zeitgeist, an ideology… a myth [and not a conspiracy]”- 
Charles Eisenstein 

= een eenzijdige interpretatie in termen van complotten te verwerpen 
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Een dergelijke beschouwing legt de oorzaak van maatschappelijke dynamieken nooit in 1 punt. De hele maatschappij 
heeft op een of andere manier een aandeel in het oprijzen ervan; elk mens draagt er een verantwoordelijkheid in. 
Daarom is die genuanceerde verklaring meestal ook onbevredigd voor wie naar zekerheid dorst en naar het 
afreageren van woede en frustratie streeft door 1 grote schuldige aan te duiden.  

THEORIE OMZETTEN NAAR DE PRAKTIJK 

De essentie van het probleem van het totalitarisme ligt hem in een enorme massadynamiek. Dat zorgt ervoor dat het 
uitschakelen van de totalitaire leiders geen zoden aan de dijk brengt; ze zijn uiterst vervangbaar. “In wezen is de 
totalitaire leider niets meer of minder dan de functionaris van de massa’s die hij leidt; hij is geen machtsgeil individu 
dat zijn tirannieke en arbitraire wil oplegt aan zijn volgelingen. Als functionaris kan hij op elk moment vervangen 
worden en hij hangt net zoveel af van de massa die hij belichaamt als dat de massa van hem afhangt. De leider vormt 
bij wijze van spreken maar de puntsteen van de piramide van de massabeweging en als hij gewelddadig 
uitgeschakeld wordt, wordt hij vervangen zonder dat het systeem destabiliseert.  

Geweld als reactie tegen massavorming en totalitarisme is natuurlijk wel effectief als het toegepast wordt door 
extreme vijanden van een totalitair systeem maar voor intern verzet biedt het weinig perspectieven en is het over 
her algemeen contraproductief. De massa ziet er meestal alleen maar een verantwoording en vrijgeleide in om haar 
toch al enorme potentieel aan frustratie aan agressie de vrije loop te laten en af te reageren op wie ze als haar vijand 
beschouwt. 

Hannah Arendt merkte op dat geweldloos verzet daarentegen merkwaardig succesvol is ten aanzien van 
totalitarisme. Ze komt tot dat besluit op basis van historische observaties maar ze biedt er geen psychologische 
verklaring voor. We kunnen dat tot op zekere hoogte wel doen op basis van de psychologische beschrijving die we 
tot hiertoe gegeven hebben. En we kunnen het idee van ‘geweldloos verzet’ ook wat verfijnder beschrijven.  

Zowel de massa als haar menners zijn gegrepen door een ideologisch gekleurd verhaal, de eerste is gehypnotiseerd, 
de tweede onder een vorm van zelfhypnose. Beide zijn, om het zo te zeggen, in de greep van een stem. 
Massavorming, als vorm van hypnose, is een fenomeen waarbij individuen in de resonantie van een stem – de 
menners van de massa- gegrepen is.  

Maar niet heel de bevolking valt ten prooi aan dit proces. De 3 groepen die zich vormen als er een massa oprijst: 

- De massa zelf, die echt meegaat in het verhaal en gehypnotiseerd is (gewoonlijk ongeveer 30%) 
- Een groep die niet gehypnotiseerd is, maar ervoor kiest om niet tegen de massa in te gaan (meestal 

variërend van ongeveer 40 tot 60%) 
- Een groep die niet gehypnotiseerd is en wel actief verzet biedt tegen de massa (variërend van 10 tot 30%) 

EFFECT OP EERSTE GROEP 

De eerste en voornaamste richtlijn voor die derde groep is dat hij zijn stem moet laten klinken, en dat zo oprecht 
mogelijk. Dat is noodzakelijk om de resonantie van de dominante, hypnotiserende stem niet absoluut te laten 
worden. De manier waarop dit kan gebeuren, varieert doorheen het proces van totalitarisering (de dissidente stem 
wordt progressief meer gecensureerd en geweerd uit de massamedia en de publieke ruimte), maar de mogelijkheid 
ertoe ontbreekt nooit volledig. Het laten klinken van een andere stem heeft altijd effect op de twee andere groepen.  

Zoals Gustave Le Bon in de negentiende eeuw al beschreef, slaagt men er gewoonlijk niet in om de hypnose van de 
eerste groep te doorbreken, maar de hypnose wordt er wel minder diep door en het voorkomt dat de massa tot 
gruwelijkheden overgaat. Dat effect treedt ook op bij de leiders, het ‘wakker worden’. Het laten klinken van de stem 
moet daarbij typisch op een zo rustig en respectvol mogelijke manier gebeuren, niet opdringerig, altijd gevoelig voor 
de irritatie en woede die eventueel worden opgewekt, maar wel vastberaden en volhardend.  
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Alhoewel de dissidente stem typisch verwerping en onder bepaalde omstandigheden ook agressie uitlokt, is het 
goed te realiseren dat de massa haar ook nodig heeft om niet aan zichzelf ten prooi te vallen. Als de oppositie zwijgt, 
wordt het totalitaire systeem een monster dat zijn eigen kinderen verscheurt. Het is daarom een illusie om te 
denken dat zwijgen de beste optie is voor wie dan ook.  

EFFECT OP TWEEDE GROEP 

De dissidente stem heeft ook een effect op de tweede groep, de groep die volgzaam is, maar niet gehypnotiseerd.  

3In tegenstelling tot de eerste groep, is deze groep wel vatbaar voor de kwaliteit van rationele argumenten. Vandaar 
het belang dat de dissidente stem op een zo onderbouwd en helder mogelijke manier de indoctrinatie en de 
propaganda van het totalitaire verhaal analyseert en weerlegt. In zekere zin is dit niet moeilijk omdat het totalitaire 
discours, in het bijzonder in zijn typische, overvloedige gebruik van cijfers en statistieken, meestal ronduit absurd is. 
Het is op dit punt voor de oppositie een kwestie van keer op keer, via de daartoe beschikbare kanalen, het web van 
schijn te doorprikken en zo goed als en zo kwaad als het gaat te tonen in welk opzicht er een verkeerd beeld 
geschapen wordt.  

Belangrijk om op te merken is dat de tegenargumentatie er nooit op gericht moet zijn om het proces van 
massavorming om te keren en naar de toestand terug te keren zoals die ervoor bestond (‘het oude normaal’). De 
massa vormde zich precies vanuit een diepgaand psychologisch onbehagen en lijden dat we beschreven hebben in 
H6 (de 4 psychologische voorwaarden voor massavorming). Mensen proberen te overtuigen om daarnaar terug te 
keren, os volledig onzinnig en zal het tegengestelde effect uitlokken: wie in de massavorming gegrepen is, zal zich 
nog hardnekkiger vastklampen aan het massa-narratief. Over het algemeen moet het formuleren van 
tegenargumenten gedisciplineerd en georganiseerd gebeuren, via een daartoe opgerichte structuur van 
werkgroepen gespecialiseerd in bepaalde thema’s en onderwerpen. Dat biedt meteen ook een tegengif tegen 1 van 
de meest nefaste effecten van het totalitarisme: het vernietigen van elke sociale band en structuur.  

EFFECT OP DERDE GROEP 

De derde groep spreekt ten slotte ook voor zichzelf. Deze groep wordt meestal in mindere of meerdere mate het 
object van de frustratie en de agressie van de massa. Hij wordt typisch ontmenselijkt, voorgesteld als een creatuur 
dat op menselijk vlak inferieur is. Als die groep stopt met spreken, bevestigt hij dit stigma. Spreken en rationeel 
redeneren is wat mensen onderscheidt van dieren: stoppen met spreken is de weg vrijgeven voor ontmenselijking. 
Dat op zich toont het belang van het zich zo rustig en verstandig mogelijk blijven uitspreken.  

Maar er is nog een belangrijke reden om dat te doen. Spreken leidt tot ervaringen van zin en existentie, ten minste 
als degene die spreekt zo oprecht en eerlijk mogelijk zijn eigen, subjectieve waarheid probeert onder woorden te 
brengen. Het dissidente spreken moet daarom niet primair tactisch of retorisch van aard zijn, maar een authentiek 
waarheidsspreken zijn. Zelfs als het spreken langdurig weinig of geen effect sorteert op de Ander, zal het nog altijd 
iets opbrengen voor zichzelf. Het is uiteindelijk die act van het waarheidsspreken dat de absurditeit van het 
totalitarisme zinvol wordt: de mensen die niet in de collectieve waanzin meegaan en rustig en oprecht een 
tegenstem blijven bieden, worden er gestaag door naar een hoger niveau van menselijkheid gebracht.  

CONCRETE RICHTLIJNEN VOOR VERWEER TEGEN HET PSYCHOLOGISCHE MECHANISME VAN 
MASSAVORMING 

De eerste en voornaamste opdracht is om te blijven spreken. Alles staat of valt met de act van het spreken. Dat is in 
het belang van alle partijen. Waar het spreken precies gebeurt, is van minder belang: iedereen die op zijn eigen 
manier iets van waarheid laat klinken, draagt wezenlijk bij aan de genezing van de kwaal die totalitarisme is. Het is 
goed om te beseffen dat het aantal mensen dat zich via dit soort spreken moet verenigen niet zo enorm groot is.  
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De massa bestaat gewoonlijk maar uit ongeveer 30% van de totale bevolking, de 40 of 50% die zich gedwee opstelt 
ten aanzien van haar, doet dat vooral omdat ze het grootste aaneensluitende blok is en als luidste sten ook de meest 
overtuigende is. Maar de absurditeit van het discours van de massa speelt ook in haar nadeel. Men mag ervan 
uitgaan dat als die 10 à 20% van de mensen op een of andere manier een tegengroep kan vormen (zonder zelf een 
massa te worden!) en op een verstandige manier een alternatieve stem kan laten klinken, die groep dan in staat is 
om de massavorming ongedaan te maken, of op zijn minst om de maatschappij uit haar greep te bevrijden. En 
bovendien moet de non-conformistische groep altijd voor ogen houden dat de massa intrinsiek zelfdestructief is en 
op termijn altijd zichzelf kapot maakt. Het totalitaire systeem moet dus niet overwonnen worden, men moet het in 
zekere zin zien te overleven tot het zichzelf kapot maakt.  

Een meer strategische optie om massavorming te doorbreken zou eveneens overwogen kunnen worden: het 
vervangen van het ene object van angst door het andere. Massavorming ontstaat doordat vrij zwevende, 
ongebonden angst zich hecht aan een object van angst. Die verbinding kan terug losgemaakt worden als er een 
ander object aangereikt wordt dat nog meer angst inboezemt. Men kan bijvoorbeeld proberen om een alternatief 
verhaal te laten circuleren dat het totalitaire regime zelf als object van angst naar voren schuift. Als men vervolgens 
in datzelfde verhaal ook een strategie aanreikt om met dat nieuwe object van angst om te gaan, kun je inderdaad 
een meer duurzame heroriëntering van de angst realiseren bij individuen. Dat kan tot op zekere hoogte werken. Als 
het gematigd wordt toegepast, komt dat erop neer dat men met gegronde redenen waarschuwt voor een reëel 
gevaar. Maar als men het tot primaire strategie maakt en voluit strategisch inzet op het aanjagen van angst, 
overschrijdt men ethische grenzen en vervalt men in dezelfde ontmenselijking als die eigen is aan massavorming.  

è Deze richtlijnen zijn op zich slechts oppervlakkig. De opkomst van de massa en het totalitarisme is uiteindelijk 
gegrond in het mechanistisch denken. Uiteindelijk moeten we dus aan de mechanistische ideologie voorbij raken om 
een grondige maatschappelijk-culturele oplossing te realiseren.  
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DEEL 3: VOORBIJ HET MECHANISTISCH BEELD 
HOOFSTUK 9: HET DODE VERSUS HET LEVENDE UNIVERSUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è Massavorming en totalitarisme zijn dus eigenlijk de symptomen van de mechanistische ideologie. Ze signaleren 
een onderliggend probleem: dat een groot deel van de mensen zich sociaal geïsoleerd voelt en kampt met intense 
ervaringen van angst en zinloosheid. En net zoals een individueel symptoom genereren ze een ziektewinst.  

WAT HEBBEN WE NODIG? 

We hebben een analyse van het onderliggend probleem nodig, een analyse van de oorzaak van het symptoom, 
namelijk de mechanistische ideologie.  

Maatschappijen worden geteisterd door denkbeelden. De meest fundamentele verandering die we als maatschappij 
moeten nastreven, is geen verandering op praktisch vlak, maar wel een verandering op het vlak van bewustzijn.  

Deze ideologie ziet het universum namelijk als een logisch kenbaar, voorspelbaar, controleerbaar en ongericht 
mechanisch proces. En vooral ook: ze ziet het universum als een doods en zonloos gegeven, als de blinde, 
mechanistische interactie tissen dode, elementaire deeltjes. Terwijl een dergelijke visie op de wereld en de dingen 
zich opdringt als de enige wetenschappelijke, leert een grondige beschouwing ons dat dit wereldbeeld in 
wetenschappelijk opzicht eigenlijk achterhaald is.  

TERUG IN DE TIJD 

Het mechanistisch wereldbeeld is heel oud. Bij de oude Grieken (400 V.C.), verdedigden atomisten zoals Leucipus en 
Democritus al de idee dat het universum met alles erop en eraan in essentie een verzameling was van mechanisch 
met elkaar interagerende materiële deeltjes. Men noemde die deeltjes toen al ‘atomen’, wat wil zeggen als 
‘ondeelbaar’ of, meer letterlijk, ‘on-snijdbaar’. 

Het duurde echter tot de Verlichting voor het mechanistisch denken dominant werd en het enige nog resterende 
Grote Verhaal van de westerse cultuur leverde. Deze ideologie leverde zelfs een soort ontstaansmythe: alles begint 

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

Die condities leidden tot grootschalige en 
langdurige massavorming 

Die massavorming leidde op haar beurt tot de 
opkomst van totalitaire massasystemen 
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met een oerknal die de machine van het universum in beweging zet en via een reeks anorganische elementen 
voortbrengt en vervolgens ook levende wezens. 

Binnen deze gedachtegang is de wereld een dood mechanistisch proces. Een enorme kettingreactie van botsingen 
van elementaire deeltjes die zich eindeloos doorzet, zonder doel of gerichtheid, en ergen donderzeg per ongeluk het 
leven en de mens heeft voortgebracht. Dit hele proces wordt als strikt voorspelbaar gezien. 

De Franse wiskundige Laplace drukte dit misschien op de meest directe manier uit: 

We kunnen de huidige toestand van het heelal beschouwen als het gevolg van het verleden 
en als de oorzaak van de toekomst. Als er een intelligentie zou zijn die, op een gegeven 
moment, alle krachten zou kennen die op materie inwerken, alsook de exacte situatie van 
elk onderdeel van alle materie, dan zou deze alle bewegingen van de grootste 
hemellichamen tot het kleinste atoom kunnen omvatten, en zou er niets meer onzeker zijn 
voor deze intelligentie: het verleden net als de toekomst wordt voor hem zichtbaar 
gemaakt.  

Bertrand Russell stelde aan de hand van zijn Russellparadox dat er nooit een instantie kan zijn, hoeveel rekenkracht 
ze ook bezit, die over een volledige kennis kan beschikken. Zo’n instantie zou ook over een volledige kennis over 
zichzelf moeten beschikken, en ook over een volledige kennis over zichzelf als bezitter van een volledige kennis over 
zichzelf, en zo tot in het oneindige.  

20e eeuw Heisenberg: Men kan over elementaire deeltjes niet in termen van zekerheid spreken. Naargelang men 
hun positie in de tijd preciezer bepaalt, wordt hun lokalisatie in de ruimte onzekerder.  

Not only is the universe stranger than we think: it is stranger than we can think. – 
onzekerheidsprincipe Heisenberg 

De atomen bleken complexer en ongrijpbaarder dan gedacht. De fysica toonde dat ze wervelende, energetische 
systemen zijn, eerder trillingspatronen dan vaste materie. In de finale analyse bleken ze eerder tot de orde van het 
bewustzijn te horen en geen materie te zijn. De grote fysici meenden dat ze louter gedachtevormen zijn, mentale 
fenomenen die reageren op het bewustzijn van onderzoekers.  

De fenomenen waarover de kwantummechanica spreekt, situeert zich in een dimensie waar het merendeel van de 
mensen nooit toegang zal toe hebben.  

- Wie zal er ooit een directe inkijk krijgen in de subatomaire wereld?  

In dat opzicht is er een ander wetenschapsdomein dat betere, concretere perspectieven biedt, namelijk de complexe 
en de dynamische systeemtheorie en de chaostheorie. Deze theorieën gaan over fenomenen die iedereen in 
principe met zijn eigen zintuigen kan leren kennen en die op een minstens even overtuigende manier de 
beperktheden van de mechanistische visie illustreren.  

RUIS 

Mandelbroth (wiskundige, grondlegger chaostheorie) à werd geconfronteerd met het probleem van ruis die 
computersignalen verstoort die doorgestuurd worden via telefoonlijnen.  

Deze ruis kwam tot stand door een reeks externe factoren zoals: 

- Luchtvochtigheid 
- Onregelmatigheden in het materiaal van de lijnen 
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- Kleine elektromagnetische verstoringen 
- … 

Die op een toevallige en onberekenbare manier de transmissie van de signalen verhinderen.  

Men kan niet anders dan veronderstellen: al deze factoren werken ongeorganiseerd en afzonderlijk van elkaar in op 
de transmissie en er kan normaal gezien dan ook geen enkele regelmaat in de ruis op de telefoonlijnen zitten.  

Maar Mandelbroth geloofde niet graag wat iedereen geloofde: 

Het is niet omdat het niet logisch is, dat het niet kan bestaan 

Hij kreeg gelijk. Hij vond er een welbekend wiskundig patroon in dat gekend stond als Cantor dust. Iedereen kan dat 
patroon heel gemakkelijk zelf reproduceren door een lijnstuk repetitief in 3 te delen en telkens het middelste stuk 
weg te laten.  

De grote vraag is: hoe kan het dat een reeks zich los van elkaar manifesterende, toevallige factoren tot een 
dergelijk regelmatig patroon leidt?  

Gleick formuleerde het als volgt: 

Life sucks order from a sea of disorder 

De ruis op telefoonlijnen leek zichzelf te organiseren. Bij levende organismen zijn we deze kwaliteit van 
zelforganisatie – ten onrechte – normaal gaan vinden. Levende wezens ademen lucht in, eten en drinken en uit al die 
disparate elementen rijst het geordende patroon van hun lichaam op. Maar als dit fenomeen zich manifesteert in de 
anorganische wereld, komt het ronduit bevreemdend en in strijd met het gangbare wereldbeeld over (en dat is het 
ook).  

Robert Shaw: het druppelen van kranen, een fenomeen dat we elke dag zelf kunnen observeren. Een relatief 
eenvoudige wiskundige procedure volstaat om ook daar te tonen dat er een mathematische regelmaat zit in het 
tijdsverloop tussen het vallen van de druppels die, als ze visueel wordt voorgesteld, prachtige organische patronen 
oplevert.  

Ook hier stuiten we op de merkwaardige paradox dat het moment van het vallen van de druppels aan de ene kant 
door een reeks ongeconnecteerde, externe factoren veroorzaakt wordt maar aan de andere kant toch volgens een 
strikt patroon lijkt te verlopen. Waarom al die los van elkaar staande factoren tot een vast patroon leiden, is binnen 
een mechanistisch wereldbeeld moeilijk of niet te verklaren. Natuurlijk kan dat patroon door bepaalde interventies 
verstoord worden. Maar na het ophouden van deze interventie tendeert het systeem terug naar zijn spontane 
equilibrium en her installeert het patroon zich.  

Gleick zegt er het volgende over:  

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

Fractaaltheorie: toonde een onvermoede, mathematische gedetermineerdheid van reeksen natuurlijke vormen, 
zoals deze van bladeren, planten, bomen, zeesponsen, algen,…  
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Fibonnaci-reeks: 
Reeks getallen die je bekomt door te starten met 0 en 1 en dan telkens de 2 vorige op te tellen voor de volgende  
=> 0,1,1,2,3,5,8… deze reeks bepaalt de curves van een spiraal die men overal in de natuur terugvindt.  

Galilei:  

Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde 

HET WATERRAD VAN LORENZ  

Het chaotische waterrad van Lorenz: een mechanisch toestel dat bewegingen maakt die directe overeenkomsten 
vertonen met de dynamieken van convectiepatronen in vloeistof en gas. Het werd ontworpen in 1972 door ene 
Malkus om een aantal aspecten toe te lichten van het werk van Edward Lorenz. Het bestaat uit een roterend wiel 
waaraan emmertjes met een gat in de bodem bevestigd zijn. Bovenaan bevindt zich een kraan die water in het 
bovenste emmertje kan laten vloeien. Bij een heel lage instroom beweegt het rad niet, simpelweg omdat het water 
sneller wegstroomt door het gat in de bodem van het emmertje dan dat het instroomt. Bij een iets hogere instroom 
vult het emmertje zich wel en begint het rad te bewegen, soms in de ene richting, soms in de andere. Zodra het rad 
een bepaalde richting gekozen heeft, is het gedrag van het rad regelmatig en voorspelbaar en direct gecorreleerd 
aan de instroom van het water: hoe meer instroom, hoe sneller het rad draait. Maar als de instroom van water een 
bepaalde grens overschrijdt, treedt er een reeks complexe effecten op die ertoe leiden dat het rad zich onregelmatig 
begint te gedragen.  

à Er werd aangetoond dat de onregelmatigheid in de chaotische fase totaal is. Dat wil zeggen, in de bewegingen 
van het rad zit geen enkel zich (strikt) herhalend patroon of herhalende periode.  

Ongeacht hoe chaotisch de bewegingen zijn, ze bleken verrassend genoeg toch strikt gedetermineerd te zijn. Ze 
kunnen worden beschreven door een mathematisch model bestaande uit 3 recursieve differentiaalvergelijkingen 
met 3 onbekenden  

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

Daarmee vertoont de dynamiek van het rad strikte overeenkomsten met de structuur van de irrationele getallen, 
zoals het getal pi, waarvan de cijfers na de komma eveneens geen enkele periodiciteit vertonen. De kwalificatie van 
dergelijke getallen als ‘irrationaal’ verwijst er in de eerste plaats naar dat dergelijke getallen zich niet als een breuk – 
als een ratio – laten schrijven. Maar ook de meer vulgaire betekenis – ‘irrationaal’ in de zin van niet rationeel – is 
niet verkeerd. Dergelijke getallen kan men zich inderdaad niet rationeel voorstellen. Dat maakt dat ze storend zijn in 
een logisch geordend, rationeel wereldbeeld.  

Dat ondervond ook Hippasus, degene die doorgaat voor de ontdekker ervan. De legende wil dat hij op een schip zat 
samen met zijn broederspathagoreeërs en prompt overboord geworpen werd toen hij uitleg gaf aan het vermoeden 
van het bestaan van irrationale getallen. De grenzen van de ratio leiden in eerste instantie altijd tot onzekerheid, 
angst en agressie.  

De combinatie van chaotisch gedrag en gedetermineerdheid zorgt dat het waterrad de fascinerende eigenschap 
van de deterministische onvoorspelbaarheid bezit. Dat komt hierop neer: zelfs met de formules van het waterrad in 
de hand, kun je geen seconde op voorhand voorspellen hoe het zich zal gedragen. De reden daarvoor is heel 
eenvoudig: om te kunnen voorspellen hoe het waterrad zich in een toekomstige periode zal gedragen, dien je de 
huidige bewegingstoestand van het rad op te meten en in te voeren in de formules. Maar door de aard van het rad is 
het zo dat zelfs onmeetbaar kleine verschillen in de huidige bewegingstoestand tot radicale verschillen in het 
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toekomstige gedrag kunnen leiden (men noemt dat in de systeemtherapie de eigenschap van de sensitiviteit voor 
initiële condities). Zo blijft het rad zijn toekomst eeuwig in mysterie hullen.  

Het meest fascinerende aan de geschiedenis van het waterrad van Lorenz: Op een bepaald moment kreeg Lorenz het 
idee om de successieve waarden van de 3 grootheden in de vergelijkingen uit te zetten op een driedimensionaal 
orthogonaal assenstelsel (ook wel phasespace genoemd in de chaostheorie). Merkwaardig genoeg verscheen er niet 
zomaar een random wolk punten maar wel een zeer regelmatige figuur met opvallende esthetische kenmerken, die 
sindsdien gekend staat als de Lorenz-attractor.  

Zoals Gleick zei:  

Phase-space portraits of physical systems exposed patterns of motion that were invisible 
otherwise, as an infrared landscape photograph can reveal patterns and details that exist 
just beyond the reach of perception 

Lorenz toonde dus als eerste aan dat bepaalde zich chaotisch manifesterende gedragingen toch door een strikte 
orde bepaald worden en visueel kunnen worden voorgesteld in phase-space. Onder de schijnbare chaos van de 
oppervlakkige ervaring van het rad ligt een esthetisch magnifieke orde van universele vormen verborgen, die in vele 
opzichten doet denken aan de ideële wereld van Plato. Via een andere weg kwamen ook de kwantumfysici trouwens 
bij de fameuze ideële wereld van Plato uit.  

Heisenberg gaf hier misschien op de meest directe manier uitdrukking aan:  

I think that modern physics has definitely decided in favor of Plato. The smallest units of 
matter are not object in the ordinary sense: they are forms, ideas 

Dit is zonder twijfel de belangrijkste les die het waterrad ons te leren heeft: men kan de specifieke gedragingen van 
het waterrad niet voorspellen (althans niet in zijn chaotische fase), maar men kan de principes wel leren kennen 
waar volgens het zich gedraagt en de sublieme esthetische figuren leren aanvoelen die onder de chaotische 
oppervlakte van die gedragingen verborgen liggen.  

à Op die manier is er geen rationele voorspelbaarheid, maar wel een bepaalde mate van intuïtieve 
voorspelbaarheid.  

Poincaré beargumenteerde in 1914 dat er niet altijd een logisch begrip nodig is om op een intuïtieve manier te 
begrijpen en te voorspellen. Men kan de globaliteit van de onderliggende structuur van een fenomeen correct 
aanvoelen zonder enig noemenswaardig logisch begrip van dat fenomeen te hebben. Poincaré ging zelfs een stap 
verder en zei dat het nastreven van logische kennis omtrent het fenomeen vanaf een bepaald punt contraproductief 
kan zijn. In de confrontatie met het irrationele aspect van een fenomeen, zal het blijven streven naar rationeel 
begrip beletten om tot oordelen op basis van een meer direct aanvoelen over te gaan.  

De manier waarop je als toeschouwer het rad ervaart, zal sterk afhangen van het niveau waarop je aandacht zich 
richt. Als je elke geïsoleerde beweging of reeks bewegingen op zich bekijkt, dan komen de bewegingen als chaotisch 
en disparaat over. Het rad lijkt een kakofonie van weg en weer gaande, abrupt afgebroken bewegingen. Maar als je 
je kunt inleven in het rad en voeling krijgt met de diepere ritmiek die in de verscheidenheid van de bewegingen 
aanwezig is, dan ervaar je de tijdloze, creatieve harmonie doe onder de verscheidenheid van de oppervlakkige 
bewegingen aanwezig is en wordt het rad een rustgevend fenomeen.  

è In dat opzicht leert het rad ons iets dat veel ruimer van toepassing is op de mens, de maatschappij, het leven en 
de natuur. De meeste fenomenen in de natuur zijn complex en dynamisch van aard en net zoals het bij het rad, volgt 
het leven wel bepaalde principes en liggen er onder het chaotisch oppervlak ervan, sublieme figuren verscholen.  
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Dit is misschien de grootste opdracht van de mens: in alle complexiteit van het bestaan moet hij de tijdloze 
principes van het leven ontdekken. Hoe beter we die principes aanvoelen, hoe meer we het gevoel hebben iets 
van de essentie van het leven te begrijpen en in contact te staan met het grootste, ordenende principe dat uit heel 
het universum spreekt. En hoe meer we ons aan die principes houden hoe reëler die principes worden in het leven 
en hoe meer we als mens een gevoel van existentie en ruggengraat ontwikkelen. Te opportunistisch in het leven 
staan, waarin men principes telkens weer loslaat omdat een slimme analyse van de situatie suggereert dat dit 
voordeliger kan zijn, leidt niet zelden tot een verlies aan eigenheid en ervaringen van zinloosheid in het leven. Als 
men zich te veel op de oppervlakkige verschijningsvormen van het leven richt en voeling met de onderliggende 
principes en figuren verliest, wordt het leven, net als het ras van Lorenz, meer en meer als een zinloze chaos 
ervaren. 

MAATSCHAPPIJ 

Hetzelfde geldt op het niveau van een maatschappij: 

Een maatschappij moet primair voeling houden met een aantal principes en grondrechten, zoals: 

- Het recht op vrije meningsuiting 
- Het zelfbeschikkingsrecht  
- Het recht op vrijheid op het vlak van levensbeschouwing 

Als een maatschappij die fundamentele rechten van het individu niet respecteert, als ze bijvoorbeeld de angst zo ver 
laat escaleren dat iedere vorm van eigenheid, intimiteit, privacy en persoonlijk initiatief van individuen als een 
ontoelaatbare bedreiging van ‘het collectieve welzijn’ beschouwd wordt, dan wordt ze gegrepen door chaos en 
absurditeit. Het geloof in de mechanistische aard van het universum en de ermee gepaard gaande overschatting van 
de vermogens van het menselijke verstand die typisch is voor de Verlichting, gingen gepaard met de neiging om de 
maatschappij steeds minder principieel te gaan leiden.  

Binnen een puur mechanistisch denken is het moeilijk om ethische principes te gronden.  

- Waarom zou een machinale mens in een machinaal universum zich aan principes en ethische regels moeten 
houden in de verhoudingen met anderen?  

- Komt het er uiteindelijk niet op aan om de fittest te zijn in de strijd om te overleven?  
- En zijn ethiek en principes daarbij niet eerder een nadeel dan een voordeel?  

In de finale analyse kwam het er voor de Verlichtingsmens niet meer zozeer op aan om zich aan geboden en 
verboden en ethische en morele principes te houden, maar wel om zich op basis van ‘objectieve kennis’ over de 
wereld zo efficiënt mogelijk te bewegen en in de overlevingswedstrijd.  

à Dat culmineerde in totalitaire en technocratische bestuursvormen, waarbij beslissingen genomen worden op 
basis van de analyse van de ‘expert’. Op die manier verkiest het totalitarisme altijd om de wetten af te schaffen, of 
niet toe te passen, en te regeren ‘per decreet’. Dat wil zeggen, voor elke nieuwe situatie worden weer nieuwe regels 
geformuleerd op basis van een (pseudo)rationele inschatting van die situatie. De geschiedenis illustreerde 
overvloedig dat dit leidt tot grillig en absurd wisselende regels, die uiteindelijk elke menselijkheid in de maatschappij 
vernietigen.  

BESLUIT 

Dit is misschien wel de meest directe en concrete illustratie van de stelling van Hannah Arendt dat totalitarisme 
uiteindelijk het symptoom is van een naïef geloof in de almacht van de menselijke ratio. Het tegengif voor 
totalitarisme ligt dan ook in een levenshouding die zich niet blindstaart op rationeel begrijpen van de oppervlakkige 
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verschijningsvormen van het leven en die voeling zoekt met de principes en de figuren die onder die 
verschijningsvormen verborgen liggen.  

In zijn gewaardeerde boek chaos stelt Gleick dat de chaostheorie de 3e grote wetenschappelijke revolutie is van de 
20e eeuw (na de relativiteitstheorie en de kwantummechanica). De mechanistisch-materialistische wetenschap 
vertrok vanuit de veronderstelling dat de wereld logisch en voorspelbaar is, en vooral ook, dat hij in essentie een 
doods mechanistisch proces is. Wetenschap streefde ernaar om het levende tot het dode te herleiden.  

Kwantummechanica en chaostheorie brengen dit wereldbeeld aan het wankelen. Ze zetten de omgekeerde 
beweging in en leunen veel meer aan bij het wereldbeeld van het vitalisme. Ze suggereren dat er elven en 
bewustzijn zit in allerlei fenomenen die we voorheen als dode, mechanistische processen beschouwden. Denk aan 
de ruis op telefoonlijnen: hij is niet het passieve effect van alle soorten mechanische factoren, maar is zelf 
organiserend. 

Het meest revolutionaire aan de chaostheorie: haar observaties laten toe om te zien dat er wel degelijk een finale en 
formele oorzaak werkzaam is in de natuur.  Deze begrippen komen uit de causalitietstheorie van Aristoteles en zijn 
onontbeerlijk om over oorzakelijkheid te denken.  

In een notendop samengevat, stelt deze theorie dat er 4 soorten oorzaken zijn: 

- De materiële (de materie waaruit het beeld gemaakt wordt, zonder die materie geen beeld)  
- De efficiënte (de bewegingen van de beeldhouwer die met de beitel en hamer de steen transformeert tot 

een beeld)  
- De formele (het idee of de vorm van het beeld die in de geest van de beeldhouwer aanwezig is en bepaalt 

hoe hij zijn bewegingen zal sturen)  
- De finale (de intentie om een beeld te maken, bv omdat iemand bij de beeldhouwer een beeld heeft 

besteld) 

Het is duidelijk dat binnen een mechanistisch wereldbeeld enkel de materiële en efficiënte oorzaak werkzaam 
worden geacht. Ooit zette het mechanistisch universum, als een verzameling materiële deeltjes, zich in gang en uit 
de initiële beweging van de deeltjes volgde al de rest. De deeltjes op zich zijn dus de materiële oorzaak, de 
bewegingen ervan die alle soorten effecten genereren, de efficiënte. Er kan binnen een dergelijk wereldbeeld echter 
op geen enkele manier verondersteld worden dat er bepaalde vormen of ideeën op voorhand bestaan die een 
invloed zouden uitoefenen op de manier waarop het materiele proces ontvouwt.  

De chaostheorie bewijst nochtans dat dergelijke vormen bestaan en dat ze op een coördinerende manier opereren. 
Wat aangetoond werd voor de ruis op telefoonlijnen en het druppelen van kranen, kan veel ruimer doorgetrokken 
worden. De chaostheorie toont ons dat het berglandschap dat ons in ademloze bewondering vervoert, niet zomaar 
het effect is van een doods mechanistisch proces maar dat een tijdloos en subliem idee de talloze mechanistische 
processen gecoördineerd heeft die bij zijn vorming betrokken waren. Misschien nog meer dan de 
kwantummechanica luidt de chaostheorie daarom een nieuw tijdperk in, het tijdperk dat historisch en logisch gezien 
volgt op de Verlichting; een tijdperk waarin het universum weer zwanger van zin is.  
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HOOFDSTUK 10: MATERIE EN GEEST 

De eerste basisveronderstelling van het mechanistisch-materialistisch wereldbeeld: 

- Dat het universum een machinaal-mechanistisch gegeven is dat volledig logisch begrepen kan worden 

De tweede grote assumptie van het mechanistisch materialisme: 

- Alles van de orde van het bewustzijn en het psychische is een gevolg van het materiële – matter of mind: de 
materie primeert op de geest. 

Het hedendaagse publieke discours vertoont een bepaalde dubbelheid als het over de psychische dimensie van het 
menszijn gaat.  

- Aan de ene kant vindt men psychisch welzijn van cruciaal belang. Men veronderstelt dat stress kwalijke 
gevolgen heeft voor de gezondheid, men erkent dat placebo-effecten een grotere rol spelen in medische 
interventies, het is min of meer gemeengoed geworden dat het belangrijk dat het belangrijk is om ‘over onze 
problemen te spreken’, enzovoort. (zie pg. 215 voor figuur)  

- Aan de andere kant is de wereld nog altijd stevig in de greep van het mechanistisch mens- en wereldbeeld. 
Misschien zelfs steviger dan ooit. Binnen die ideologie wordt alles van de orde van het bewustzijn en de 
psychische ervaring uiteindelijk gezien als een onbetekenend bijproduct van de biochemie van de hersenen. 
De mens zijn verlangen en zijn begeren, zijn vreugde en verdriet, zijn twijfel en zijn keuzes, zijn romantische 
verzuchtingen en zijn oppervlakkigste behoeften, zijn plezier en zijn lijden, zijn diepste afkeer en zijn meest 
verheven esthetische appreciaties, kortom, zijn complete subjectieve ervaringswereld, wordt herleid tot 
een gevolg van elementaire deeltjes in zijn hersenen die volgens de wetmatigheden van de mechanica op 
elkaar inwerken.  

è Het is duidelijk dat een dergelijke visie op de zaken elke psychologische benadering van het leven – en bij 
uitbreiding ook elke geestelijke, religieuze of spirituele praktijk – als een vorm van irrationaliteit moet zien. En aan 
elke therapeutische toepassing van dergelijke denkkaders kan op zin best de waarde van een tijdelijk lapmiddel 
worden toegekend, wat gepruts in de marge dat eventueel getolereerd kan worden tot een echte, biologische 
behandeling ontdekt wordt die de echte, biologische oorzaak van menselijk lijden aanpakt. Een depressie komt uit 
de hersenen en als we goed genoeg zoeken, zullen we ooit haarscherp kunnen tonen door welke mechanistische 
fout ze veroorzaakt wordt en zullen we die hapering in de machine ook mechanistisch kunnen repareren.  

HIËRARCHIE VAN DE WETENSCHAPPEN  

Binnen een dergelijk wereldbeeld gaat men impliciet of expliciet uit van een hiërarchie in de wetenschappen. Het 
meest fundamentele niveau is dat van fysica, van de mechanische interacties tussen de elementaire deeltjes, en al 
de rest vloeit daar eigenlijk uit voort.  

- De fysica bepaalt de anorganische chemie 
- De anorganische chemie bepaalt de organische chemie 
- De organische chemie bepaalt de anatomie en fysiologie 
- De anatomie en fysiologie bepalen de psychologie 
- De psychologie bepaalt de economie, politiek en sociologie 

è Uiteindelijk valt alles dus te herleiden tot fysica en chemie 

DE KWANTUMMECHANICA 
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1. De kwantummechanica toonde als wetenschap van de elementaire deeltjes, dat het geen steekhoudt om 
het niveau van het bewustzijn volledig te proberen verklaren op basis van het materiële niveau. Elementaire 
deeltjes worden tot op zekere hoogte namelijk zelf bepaald door het niveau van het bewustzijn, 
bijvoorbeeld door de mentale act van het waarnemen tijdens experimenten. Hoe onvoorstelbaar dit ook 
mag zijn. Hetzelfde deeltje blijkt bijvoorbeeld, als 2 mensen het tezelfdertijd observeren, op 2 plaatsen 
tegelijk te kunnen zijn.  

2. En niet alleen de momentane lokalisatie van het deeltje wordt bepaald door de observatie, maar ook het 
volledige traject dat in de miljarden jaren voorafgaand aan het moment van de observatie erdoor werd 
afgelegd. Het is pas op het moment van de observatie dat bepaald wordt welk traject het in zijn verleden 
heeft afgelegd: de keuze (van een deeltje) om een bepaald pad te nemen moet in dit geval miljarden jaren 
geleden genomen zijn, toen de aarde en misschien zelfs de zon nog niet bestond, en toch zullen wij met onze 
waarneming in het labo invloed uitoefenen op die keuze uit het verre verleden. Die inzichten zijn dermate in 
strijd met de manier waarop we tijd, ruimte en materie ervaren en menen te kunnen begrijpen, dat de 
menselijke geest er nauwelijks vat op krijgt. Niels Bohr verwoordde het bevreemdende van de observaties 
van de kwantummechanica als volgt: 

Anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it 

NOG VERDER TERUGGAAN IN DE HIËRARCHIE  

We zien dat de daarnet vooropgestelde hiërarchie in de wetenschappen, waarbij het materiële, het niveau van de 
fysica, het niveau van de psychologie bepaalt, niet algemeen geldig is: 

- De mens als psychisch wezen bepaalt ook het niveau van de materiële objecten  

= We moeten dus op zijn minst uitgaan van een wederzijdse beïnvloeding of circulaire causaliteit tussen bewustzijn 
en materie zie figuur pg. 218).  

De grondleggers van de kwantummechanica gingen echter een stuk verder en beschouwden het materiële als 
wezenlijk van de orde van het bewustzijn:  

In fact the smallest units of matter are not physical objects in the ordinary sense: they are 
forms, ideas 

Ook de logisch-positivistische filosoof Bertrand Russell was trouwens dezelfde mening toegedaan:  

All our data, both in physics and psychology, are subject to psychological causal laws. … In 
this respect psychology is nearer to what actually exists.  

Het mechanistische wereldbeeld is volledig gefundeerd op de idee van materiële deeltjes als solide, absolute, 
‘objectieve’ gegevens, waaruit men al de rest kan afleiden. De kwantummechanica toont ons dus iets radicaal 
anders. Hoe fijnmaziger men de materie onderzoekt, hoe meer de act van het observeren zelf de waarnemingen 
beïnvloedt en hoe subjectiever de waarneming wordt.  

Volledig in lijn met het onzekerheidsprincipe van Heisenberg kunnen we daarom stellen dat de materie – die ooit als 
het rotsvaste fundament van het mechanistisch materialisme werd beschouwd – in wezen een subjectief fenomeen 
blijkt te zijn. Wat is materie eigenlijk? Niemand die het weet. Een volledig begrip van de materialiteit van de 
hersenen zal dus nooit leiden tot een volledig begrip van bewustzijn. Elke bestudering van de hersenen, als materiële 
basis van het bewustzijn, stuit op een bepaald punt op een absolute limiet, voorbij dewelke het bewustzijn zelf de 
materie begint te bepalen. Dit toont dat het psychisch leven een originele orde is, die men onder geen beding tot de 
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orde van het fysische, het chemische of het biomedische kan herleiden. Op therapeutisch vlak betekent dit meteen 
ook dat psychologische behandeling dus wel degelijk ten volle een oorzakelijke behandeling kan zijn.  

PSYCHISCHE ERVARING  

De kwantummechanica is misschien de meest fundamentele ontkrachting van de illusie van mechanistisch-materiële 
bepaaldheid van de psychische ervaring, maar ze is niet de meest concrete. Er bestaan observaties die op een meer 
directe manier aantonen dat de psyché moeilijk of niet te reduceren valt tot een mechanistisch werkend 
hersenapparaat.  

Er zijn bijvoorbeeld mensen bij wie vrijwel alle hersenweefsel is afgestorven, die soms minder dan 5% overhouden, 
maar die toch nog volledig normaal mentaal functioneren en bijvoorbeeld hoger dan 130 scoren op een 
intelligentietest. Beeldvorming of autopsie toonde daarbij ondubbelzinnig aan dat de hersenholte bij dergelijke 
mensen vrijwel volledig met vocht was gevuld. 

Deze observaties sluiten in principe een biologisch determinering van het bewustzijn niet uit. Ze tonen alleen dat een 
dergelijke determinering, mocht ze toch bestaan, uitermate complex van aard moet zijn en dat de hersenen op zijn 
minst de eigenschap van zelforganisatie en zelfreorganisatie moeten bezitten. Het weinige nog resterende 
hersenweefsel blijkt spontaan de functies van het afgestorven hersenweefsel te hebben overgenomen. Een 
dergelijke reorganisatie veronderstelt echter op zich al een bepaalde vorm van bewustzijn en intentie in het 
hersenweefsel. Daardoor belandt de hypothese dat het bewustzijn strikt bepaald wordt door het materiële substraat 
van de hersenen onvermijdelijk in een cirkelredenering:  

 

 

 

 

 

 

 

In het verlengde hiervan liggen ook de experimenten omtrent zogenaamde neuroplasticiteit. Mentale oefening leidt 
zelfs op relatief kort termijn tot observeerbare veranderingen in de biochemie en de architectuur van de hersenen. 
Ook dat toont ons dat het causale verband tussen bewustzijn en hersenen niet in 1 richting gaat.  

We zouden ook naar een reeks observaties kunnen verwijzen die allemaal op een directe manier tonen dat het 
psychische oorzaak kan zijn van het lichamelijke, eerder dan omgekeerd. Sommige van die observaties kunnen 
overvloedig worden gedaan in het alledaagse leven.  

Bv: De meest alledaagse is natuurlijk hoe bepaalde emoties ons lichaam affecteren, of hoe het haar van een mens op 
een paar uur volledig grijs kan worden onder invloed van bv intense angst of verdriet. Of in positieve zin: welgekend is 
het verhaal van Laura Schultz, een 63-jarige grootmoeder uit Florida die in 1977 het voorwiel van een schoolbus met 
haar ene hand optilde om met haar andere hand haar kleinkind er onderuit te trekken.  

è Dergelijke vb’en zouden ons eigenlijk al de ogen moeten openen en ons overtuigen dat er veel meer 
inspanningen moeten worden geleverd om de psychische ervaring beter te begrijpen. Maar vreemd genoeg is de 
mens in vele gevallen blind voor dergelijke directe evidentie uit zijn eigen ervaring en wordt hij gemakkelijker 
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overtuigd door wat ‘een wetenschapper’ geobserveerd heeft, al is hij in dat geval dus veel meer op ‘blind geloven’ 
aangewezen, enkele wetenschappelijke bevindingen hieromtrent:  

- Het veld van de zogenaamde psycho-neuro-immunologie laat ons toe om de rol in te schatten die angst en 
stress spelen bij het verloop van virale infecties. De stress leidt tot verlaging van de immunologie en dus tot 
grotere kwetsbaarheid voor virussen. Belangrijk voor de coronacrisis is dat Nielsen en zijn collega’s in 2008 
zelf rapporteerden dat stress vooral bij virale longaandoeningen tot een hogere sterftegraad leidt en dat dit 
effect beduidend groter is bij mannen dan bij vrouwen. Dat sluit aan bij de moeilijk verklaarbare observatie 
dat er in de coronacrisis meer mannelijke dan vrouwelijke dodelijke slachtoffers zijn.  

- Er worden ook observaties gedaan in andere wetenschapsdomeinen die statistiek noch dierenproeven nodig 
hebben om ons te overtuigen van de dodelijkheid van angst. In de antropologie is het welgekend dat in 
zogenaamde primitieve samenlevingen mensen kunnen sterven nadat een sjamaan een vloek over hen 
uitgesproken heeft. Herbert Basedow beschrijft het typisch verloop bij de Aboriginals in Australië (zie pg 
222), in het kort: iemand heeft pijn, wordt ziek en overlijdt. Dit soort overlijdens werd veelvuldig 
geobserveerd en staat bekend als de ‘psychogene dood’. Henry Ellenberger verbijzondert daarbij dat het 
belangrijk is dat de hele gemeenschap waartoe sjamaan en slachtoffer behoren, gelooft in de autoriteit van 
de sjamaan.  

à Er zijn talloze observaties die tonen dat de westerse mens in zijn lichamelijk functioneren even onderhevig is 
aan dergelijke fenomenen (bv: hypnose gebruiken voor een operatie). Eigenlijk spelen er dergelijke processen 
zich dagelijks massaal af in de medische praktijk, en wel onder de vorm van wat gekend raakte als het placebo-
effect (wat ontdekt/uitgevonden is in de tweede wereldoorlog).  

PLACEBO EN NOCEBO-EFFECT  

è De impact van psychische factoren op het lichaam is – op zijn minst onder bepaald omstandigheden – enorm.  

Het placebo-effect toont ons het enorme belang van de subjectieve appreciatie van de therapeutische interventie 
door de patiënt. Als iemand positief staat ten aanzien van de interventie, dan is dat op zich al een belangrijk deel van 
de genezing.  

Maar ook het omgekeerde geldt: als iemand negatief staat ten aanzien van een behandeling, dan kan dat nefaste 
effecten hebben. Dit staat gekend als het nocebo-effect.  

De besproken psychogene dood is daarin wezen een extreem voorbeeld van en laat zien dat ook die effecten 
extreem sterk kunnen zijn. Dat toont ons dat er naast een ethische reden ook een pragmatisch-intellectueel 
argument is om behandelingen nooit te verplichten en om op dat vlak het zelfbeschikkingsrecht dus strikt te 
handhaven.  

Het mechanisme van de psychogene dood, hypnotische sedatie en placebo’s: een autoriteitsfiguur wekt een 
krachtige mentale voorstelling op bij het individu dat geadresseerd wordt. Die voorstelling kan positief of negatief 
zijn, maar ze moet levendig en helder aanwezig zijn in de beleving en ze moet de aandacht van alle andere 
voorstellingen wegtrekken. Daarop ‘smelt’ het lichaam zich bij wijze van spreken in die voorstelling, dwz, het 
sterft, het wordt ziek enzovoort.  

De merkwaardige, verstrekkende invloed van mentale voorstellingen op het lichaam werd misschien wel op de 
meest overtuigende manier aangetoond door biologen. Er zijn allerlei experimenten gebeurd die hetzelfde besluiten 
het al dan niet aanwezig zijn van visuele voorstellingen in de belevingswereld van het dier in kwestie is de 
beslissende factor. (bv: de eierstok van een duif rijpt niet als ze nooit een beeld van een soortgenoot te zien krijgt).  

Vb corona: Verschillende auteurs hebben erop gewezen dat overtuigingen in een massa dezelfde invloed hebben op 
het lichaam als hypnose. Als de maatschappij massaal in de greep is van angst en de ermee gepaard gaande 
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voorstellingen van ziekte en dood, dan worden die voorstellingen op zich een oorzakelijke factor. Zoals hogerop 
beschreven, gebeurt dat ten dele doordat psychische ontreddering het biologische ‘milieu’ waarin het virus 
terechtkomt, ingrijpend verandert en van zijn weerstand berooft. Denk ook aan de uitspraak van Béchamps die ook 
Louis Pasteur op het einde van zijn leven bekrachtigde: 

De microbe is niets, het is het milieu dat telt 

HET SYMBOLISCH REGISTER 

De visuele voorstellingen zijn op zich gegrepen in een nog belangrijker psychisch register: het register van de 
verhalen en ideologieën, het symbolisch register.  

De manier waarop narratieven mens en maatschappij in hun greep houden, is ronduit verbluffend en grotendeels 
miskend.  

- Elk kind wordt vanaf de prilste leeftijd gegrepen in talige processen.  
- Het groeit op binnen een narratief, versterkend door de ouders, maar meestal gedeeld door ruimere sociale 

groepen en uiteindelijk door een volledige maatschappij 
- Dat verhaal neemt in de kern altijd de vorm aan van een mythe die een symbolisch antwoord geeft op de 

onbeantwoordbare vragen. Het reikt een bepaald perspectief aan op het leven, zegt wat belangrijk en 
minder belangrijk is, bepaalt wat rust brengt en bang maakt.  

Etnografen als Marcel Mauss toonden ons dat het nog veel meer bepaalt dan dat. Het bepaalt wat je lekker zult 
vinden en wat afstotelijk, hoe het lichaam beweegt, welke basale reflexen we stellen bij pijn, enzovoort. Het is niet 
overdreven te stellen dat ons lichaam volledig geabsorbeerd en gekoloniseerd wordt door het mythische verhaal 
waarin we opgegroeid zijn.  

De Verlichtingsmens is opgevoed in een mythe, een verhaal dat iets vertelt over zijn herkomst, dat hem een bepaald 
perspectief op het leven laat innemen en zijn negatieve en positieve emoties en affecten aan specifieke stimuli 
koppelt. Die mythe is het verhaal van het mechanistisch universum, de grote machine die in gang werd gezet door 
de oerknal, waarin de mens als een kleine machine gegrepen zit in de grote machine van het universum. Als het op 
ziekte en gezondheid aankomt, is de autoriteit in dit verhaal de medische expert. En die expert voert een ritueel uit 
waarmee hij de lichamen van de patiënten tot orde roept. Ook heeft de hedendaagse arts maar een heel beperkt 
besef van de enorme impact die het symbolisch kader waarbinnen hij opereert, heeft op zijn interventies en gelooft 
hij al te vaak dat psychologie niets te maken heeft met zijn genezingen die hij ziet gebeuren in de praktijk. De 
enorme bijdrage van het placebo-effect toont ons niet alleen hoe sterk de geneeskundige praktijk op de impact van 
visuele voorstellingen is gebaseerd, maar vooral ook hoe enorm hij op symbolische effecten gebaseerd is.  

Ongeacht hoe sterk en hoe direct observeerbaar de invloed van het psychische op het lichamelijke is, de mens en 
misschien in het bijzonder de westerse mens heeft de kwalijke gewoonte om al zijn aandacht op de materieel-
biologische dimensie van het leven te richten en het psychologisch niveau als bijzaak beschouwen.  

De vermelde bevindingen omtrent placebo’s en hypnose tonen ondubbelzinnig aan dat niet alleen negatieve 
voorstellingen en het lichaam affecteren: positieve voorstellingen hebben een vergelijkbare maar omgekeerde 
invloed op het lichaam. Of we van placebo’s en hypnose op zich al te veel mogen verwachten, durf ik op zich te 
betwijfelen. In beide zit iets dat op ethisch vlak twijfelachtig is, placebo’s omdat ze in wezen op een vorm van 
misleiding berusten en hypnose omdat de geest van de gehypnotiseerde onderworpen wordt aan de suggestie van 
de hypnotiseur.  

Vb:  Ivanovich Grigoryev: gevangene die eerst jaren in naziconcentratiekamp doorbracht en later onder het stalinisme 
in de goelag Hij was zeer eerlijk en nobel en weigerde niet ethische opdrachten uit te voeren, ookal werd hij daar 
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zwaar voor gestraft. Deze geestelijke puurheid had een invloed op zijn lichaam: Hij genas van reuma en tyfu en kreeg 
nooit een verkoudheid.  

BESLUIT 

è Het ruimer onderzoeken en het benutten van de mogelijkheden die een meer psychologische benadering van de 
mens bieden, als alternatief voor de biologisch-reductionistische benadering, is zonder twijfel 1 van de grote 
uitdagingen van de toekomst. Zonder die uitdaging aan te gaan, is de kans klein dat we een duurzame oplossing 
vinden voor huidige en toekomstige crisissen.  

Dat we geneigd zijn om de hierboven te berde gebrachte wetenschappelijke observaties omtrent psychische 
causaliteit als vreemd of ongelofelijk te ervaren, kan alleen maar worden verklaard vanuit het feit dat wij uiteindelijk 
allemaal ten zeerste onderhevig zijn aan mechanistisch-materialistisch illusies. De wetenschap dwingt ons nochtans 
hoegenaamd niet om de psychische ervaring als passief onderworpen aan het materiële te beschouwen. 
Integendeel, de voorposten van de wetenschap hebben veeleer tot het omgekeerde besloten.  

De weg naar een beter begrip van biologie en materie zal onbetwijfelbaar via het begrijpen van de structuur van ons 
psychisch leven verlopen. De wetenschap moet het daarom als q van haar meest fundamentele taken zien om de 
structuur van de psychische ervaring in kaart te brengen, haar wetmatigheden te expliciteren en te bestuderen 
welke mogelijkheden deze toegangspoort tot het menselijke wezen opent voor mens en maatschappij.  

Waar we naartoe moeten:  

Een wetenschap die zich niet laat verblinden door de mechanistische ideologie, maar die de rationele analyse van 
de werkelijkheid maximaal doordrijft, tot aan de absolute limiet van het rationeel kenbare, tot aan het punt waar 
de ratio zichzelf achterhaalt.  
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HOOFDSTUK 11: WETENSCHAP EN WAARHEID 

Totalitarisme = het geloof dat het menselijke verstand het leidinggevende principe kan zijn in leven en maatschappij. 
Het streeft naar een utopische, artificiële samenleving, geleid door technocraten of experts die vanuit technische 
kennis de machine van de samenleving optimaal laten draaien. Het individu wordt daarbij volledig ondergeschikt 
gemaakt aan het collectief, gereduceerd tot een tandwiel in de maatschappij-machine.  

Het ideaal van de technocratische maatschappij = (inherent aan de Verlichtingstraditie) Positivistische denkers 
(Henri de Saint-Simon en Auguste Comte) drukten hun fanatieke geloof uit in een humanistisch-technocratische 
maatschappij waarin wetenschappers en technocraten de plaats van pausen en priesters zouden innemen. Niet God 
maar de menselijke rede moet worden verheerlijkt. Dat is de weg naar een utopische maatschappij zonder oorlog of 
conflict, een Rijk der Vrijheid.  

Het nazisme en het stalinisme zijn historisch gezien de verst doorgedreven pogingen om de totalitaire ideologie in de 
praktijk te brengen. Ze zouden het paradijs realiseren en daarvoor was alles gerechtvaardigd: uitsluiting, 
stigmatisering en uiteindelijk ook de industriële uitroeiing van elke bevolkingsgroep die niet in het ideaalbeeld 
paste.  

= in beide historische voorbeelden moest de utopische nieuwe samenleving via het rücksichtlos toepassen van 
een ijzerharde logica gecreëerd worden 

MAAR het is een kapitale fout om het fenomeen van het totalitarisme enkel in totalitaire regimes te herkennen. Er is 
een continue aanwezige, totalitaire grondstroom die bestaat uit een fanatiek streven om vanuit technisch-
wetenschappelijke kennis het leven in verregaande mate te proberen sturen en controleren. De technocratische 
gedachte loopt altijd op 2 benen: 

- Aan de ene kant trekt ze door een positief beeld van een artificieel paradijs, waarmee ze voorhoudt dat de 
mens van alle tegenspoed en lijden kan worden verlost.  

- Aan de andere kant dringt ze zich ook op vanuit angst, als een noodzaak om problemen op te lossen. Bij elk 
‘object van angst’ dat de laatste decennia opduikt in onze maatschappij neemt dat proces een sprong 
voorwaarts. (bv: de dreiging van terrorisme maakt een surveillanceapparaat noodzakelijk en onze privacy tot 
een onverantwoorde luxe) 

DE 4E  INDUSTRIËLE EVOLUTIE  

= waarin de mens geacht wordt fysiek te zullen versmelten met technologie = het trans humanistische ideaal = wordt 
gezien hoe langer hoe meer als een onvermijdbare noodzaak.  

De hele samenleving moet veranderen in een internet of bodies , waarbij het menselijke lichaam digitaal 
gemonitord, getrackt en getracet wordt door een technocratische overheid. Enkel op die manier zullen we de 
problemen van de toekomst de baas worden.  

Er is geen alternatief, wie niet meegaat in de technologische oplossing, is naïef, en onwetenschappelijk.  

TOTALITARISME EN TECHNOCRATIE 

= profileren zich graag als het summum van ratio en wetenschappelijkheid. Het technocratisch paradijs zal de 
bevolking gelukkig en gezond maken. Of daar toch alleszins de grootste kans op bieden.  

Wie hier niet in meegaat… 
Die heeft een gebrek aan burgerzin, vindt zichzelf belangrijker dan het collectief. Want bv. corona is besmettelijk, 
dus je gezondheid is niet alleen je eigen zaak. 
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Echter maakt te veel controle op zich ziek: 
Controle à stress à verminderde weerstand à ziekte!  

Het is vooral dit wat de wetenschap van de 20e eeuw ons op verbluffende wijze getoond heeft: het kleine en het 
grote zijn met elkaar verbonden, alles maakt deel uit van een overkoepelend, complex en dynamisch systeem.  

Om het verloop van gezondheid en geluk te begrijpen moet men mens en maatschappij in ogenschouw nemen en de 
principes van de natuur in acht nemen. OP die manier dringen de grote vragen van het leven zich weer naar voren: 

- Wie zijn we als verlangende wezens? 
- Hoe verhouden we ons tot andere mensen, tot ons lichaam, tot genot, tot de natuur, tot de dood?  
- Wat is onze plaats in de natuur? 

Op die vragen bestaat nooit een definitief antwoord. De antwoorden moeten in elke nieuwe situatie door elke mens 
opnieuw worden geformuleerd en ze kunnen nooit definitief rationeel worden bepaald. Het eindpunt van 
wetenschap is geen perfect rationeel begrip en controle over de werkelijkheid; het is veeleer het definitief 
aanvaarden dat er grenzen zijn aan de menselijke ratio, dat het weten niet de mens toebehoort, maar in ruimere 
systeem moet worden gesitueerd waar de mens deel van uitmaakt.  

SPANNINGSVELD 

- Aan de ene kant kun je de ontwikkeling van de wetenschap zien als een gestage groei van rationele kennis. 
Van steeds meer fenomenen wordt inderdaad duidelijk aan welke wetmatigheden ze gehoorzamen.  

- Aan de andere kant kun je het verloop van wetenschap ook zien als een proces dat naar een a-rationele kern 
in de dingen voert, naar iets dat zich onttrekt aan het menselijk verstand. En dat iets is niet zomaar een 
verwaarloosbaar klein aspect van de zaak, het is de essentie van het leven. Het is op het niveau wat we 
kunnen begrijpen dat, naarmate de rationalisering van de wereld zich verder doorzet, de mens ook steeds 
meer het gevoel heeft dat de essentie van het leven hem ontglipt en dat hij steeds meer met ervaringen van 
zinloosheid, angst, psychisch onbehagen en frustratie geconfronteerd wordt.  

Het valt te verwachten dat de reeks crisissen waarin we ons bevinden, de inconsistenties in de mechanistische 
ideologie en het falen van de erbij aansluitende, pseudorationele remedies steeds duidelijker zichtbaar zal maken en 
een bepaalde groep mensen steeds helderder zal zien wat ook de grondleggers van de wetenschap al zagen: het 
wezen van de dingen is niet rationeel kenbaar en de werkelijkheid kan niet worden gereduceerd tot mechanistische 
schema’s. We kunnen de essentie van het leven dan eindelijk gaan zoeken waar ze echt te vinden valt: in datgene 
wat altijd maar weer aan rationalisering en mechanisering ontsnapt, in datgene wat uit een gesprek verdwijnt als je 
het digitaliseert, in het verschil tussen de moederschoot en een artificiële kunststof baarmoeder, in het verschil 
tussen de warmte van een elektrische verwarming en deze van een houtkachel, enzovoort.  

EINDE TOCHT WETENSCHAP 

De tocht van de wetenschap eindigt in een soort socratische bescheidenheid (niet in een superieur geweten). Op het 
einde wacht een ontmoeting met iets dat niet met logica en ratio te vatten valt.  

Bv: 

- Einstein: sprak graag over het ongrijpbare mysterie dat hij overal in het universum aantrof en over de 
wonderbaarlijke structuur van de realiteit  

- Niels Bohr: begreep dat poëzie meer greep heeft op het Reële dan logica 
- Max Planck: zei dat alle materie gefundeerd is in een bewust en intelligente Geest die het lot van de wereld 

en elk mens in zijn almachtig hand houdt (quote pg 238). 
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è Ze hielden er allemaal een mystieke wereldvisie op na die gegrond was in feit dat ze in hun onderzoeksobjecten 
geconfronteerd werden met een onophefbaar mysterie. Dat betekent geenzins een minimalisering van het belang 
van ratio en logica. Het betekent wel dat de ratio niet de eindbestemming van de mens is. De mensheid moet haar 
voeten stevig op iedere logische trede zetten om uiteindelijk de ratio te overstijgen.  

GROTE WETENSCHAPPERS 

à Hebben het logisch-feitelijke discours van de wetenschap achter zich gelaten en op een verlichte manier 
teruggegrepen naar het soort discours dat door de Verlichting in eerste instantie als secundair werd beschouwd: een 
poëtisch of mystiek discours, een discours dat getuigt van een origineel respect en een oprecht ontzag voor het 
onnoembare, voor wat zich altijd maar weer aan het menselijke verstand onttrekt.  

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE REDENEERLIJN (ZIE HF5) 

Het traject dat de wetenschap aflegde, is structureel hetzelfde als het traject dat elk mensenkind aflegt tijdens de 
subjectwording: 

1E  REVOLUTIE 

- Elk kind start het leven in een symbiotische resonantie met het moederwezen, die gerealiseerd wordt via de 
vroege taal 

- Vanaf het spiegelstadium komt er aan die directe resonantie een einde. Het kind probeert vanaf dan 
hardnekkig op een logische manier te bepalen welk woord er naar welk object verwijst 

- Het ultieme object waar het op die manier greep op probeert te krijgen, is altijd het verlangen van de Ander.  
- De gedrevenheid om het discours van de Ander te begrijpen, komt in laatste instantie altijd voort uit de 

drang om dit object van verlangen van de Ander te worden. Deze positie opent aan de ene kant op 
narcistisch genot, aan de andere kant dompelt ze onder in afhankelijkheid en angst.  

- De hardnekkige pogingen om de betekenis van de woorden te fixeren, zorgt dat ze hun vermogen om 
symbiose teweeg te brengen verliezen: de fixering van de betekenis ervan zorgt dat de woorden hun 
resonerend vermogen verliezen en de klanken niet meer de connectie teweegbrengen die ze in de eerste 
levensmaanden teweegbrachten. Op die manier zien we een samenhang tussen een aantal elementen:  

- Fanatiek streven naar een logisch-rationeel begrip 
- Narcisme 
- Afhankelijkheid 
- Angst 
- Sociaal isolement 

2E  REVOLUTIE 

- Rond 3,5 jaar gebeurt er een 2e revolutie in de subjectieve ervaring van het kind.  
- Het begint te beseffen dat woorden geen definitieve betekenis kunnen krijgen (het beseft dat de menselijke 

taal getekend wordt door een onophefbaar tekort en dat er nooit definitieve zekerheid kan zijn).  
- De narcistische illusie van het ultieme object te worden van het verlangen van de Ander wankelt daardoor 

en in 1e instantie wordt het kind onvermijdelijk geconfronteerd met de oerangst in het narcistisch 
universum: achtergelaten worden als een afvalobject dat niet voldoet aan de eisen van de Ander. Het kind 
kan op dat moment 2 mogelijke paden kiezen: 

1. Het deinst terug voor de narcistische angst en probeert het de onzekerheid ongedaan te maken door zich 
nog hardnekkiger aan narcisme en (pseudo)rationaliteit vast te klampen. Zo verglijdt het onvermijdelijk naar 
een steeds meer geïsoleerde existentie en uiteindelijk ook naar steeds meer angst en onbehagen.  
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2. Het kind herkent in de onzekerheid de ruimte om op een creatieve manier invulling te geven aan het leven 
en eigenheid te realiseren: niet meer hét object van de Ander te hoeven zijn, opent een ruimte om zichzelf 
te mogen zijn en een eigen persoonlijkheid te realiseren. Niet zozeer het genot van het object te zijn van de 
Ander wordt nu het streefdoel, maar wel het graag gezien worden in de eigenheid als men, in zijn eigen, 
singuliere manier waarop het keuzes maakt en zich als mens verhoudt tot andere mensen. Op dat spoor 
wordt men steeds gevoeliger voor niet-feitelijke en niet-logisch taalgebruik, taalgebruik dat getuigt van 
eigenheid en creativiteit. Precies in dat soort taalgebruik vindt het kind voor een stuk de resonerende functie 
van de taal en de vereniging met de Ander terug. De losheid ervan, het feit dat niet elk woord moet worden 
gefixeerd op 1 betekenis, laat de uitwisseling van klanken toe om iets over te dragen van de logisch 
ongrijpbare eigenheid van de gesprekspartners op elkaar. Het spreken verandert op dat punt van een vehikel 
om kennis over te dragen in waarheid.  

Het kind maakt op dat spoor in alle opzichten de overgang van de narcistische positie van his majesty the baby, van 
het kind dat het normaal vindt dat de Ander te allen tijde klaarstaat voor hem, naar deze van mens onder de 
mensen. In deze beweging emancipeert het zich ook. Het is niet meer afhankelijk van de ouders om in elke nieuwe 
situatie te weten wat mag en niet mag, wat hoort en niet hoort en het krijgt besef van brede principes die de 
menselijke verhoudingen regelen en waar het zelf tot op bepaalde hoogte invulling moet aan geven. We zien ook 
hier een samenhang tussen een aantal elementen: 

- Vermogen om onzekerheid te verdragen 
- Gevoeligheid voor resonerende taal 
- Menselijkheid 
- Eigenheid 
- Soevereniteit 
- Connectie met het Andere  

Die revolutie voltrekt zich bij ieder kind in verschillende mate en ze is nooit definitief. In zekere zin bestaat het hele 
leven uit een pogen om ruimte voor zichzelf te vinden in de verhouding met Anderen. Sommige mensen streven hier 
sterk naar, anderen minder, maar niemand ontsnapt aan deze existentiële opdracht in het leven. Hoe vollediger de 
mens dit proces doorloopt, hoe meer energie en creatieve kracht er hem te beurt valt. Wat het uiteindelijke 
potentieel is dat er op dit pad gerealiseerd kan worden, is onduidelijk, maar de enorme invloed van het psychische 
op het lichaam die we besproken hebben, toont dat de mogelijkheden ervan buitengewoon zijn. Het is op dit spoor 
dat de toekomst van de mensheid ligt en niet op het mechanistisch-transhumanistische spoor.  

TWEESPRONG 

De wetenschap en de op haar gebaseerde verlichtingsmaatschappij staat voor dezelfde tweesprong als elk kind staat 
wanneer het geconfronteerd wordt met de fundamentele onzekerheid van zijn bestaan en van zijn positie in de 
verhoudingen met de Ander. We kunnen als maatschappij terugdeinzen voor de angst en de onzekerheid 
miskennen, of we kunnen onze narcistische angst trotseren en de onzekerheid aanvaarden.  

- De eerste keuze betekent dat we de oplossing zoeken in nog meer (pseudo)wetenschappelijke ideologie, 
schijnrationaliteit, schijnzekerheid en technologische controle: zo belanden we in nog meer angst, depressie 
en (sociaal) isolement. En daarop reageren we door nog hardnekkiger het oncontroleerbare te proberen 
controleren, met nog meer ontreddering tot gevolg.  

Het logisch eindpunt van de vicieuze cirkel van massavorming en totalitarisme: de radicale destructie van 
alle menselijke creativiteit, eigenheid en diversiteit en elke vorm van sociale band (behalve de band tussen 
individu en staatscollectief). We zien in alle opzichten hoe dit proces naar zijn limiet toe evolueert. Voor het 
eerst in de geschiedenis is het hele werelddorp in hetzelfde proces van massavorming gegrepen en is de ver-
technologisering en -mechanisering van de wereld zover doorgedreven dat haar controle tot in de kern van 
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de intimiteit en de privésfeer reikt. We maken daarmee het eindpunt van een cyclus, het moment waarop 
een heersende ideologie tot haar uiterste consequentie gedreven wordt, zich nog 1 keer in haar volle macht 
opricht en zo ook definitief haar onmacht toont.  

- Op het 2e keuzespoor trotseert de maatschappij haar angst en erkent ze dat onzekerheid inherent is aan de 
menselijke conditie en een noodzakelijke voorwaarde os voor het ontstaan van creativiteit, eigenheid en 
menselijke band. Op dat spoor wordt de maatschappij een ruimte waarin verbondenheid en individuele 
verschillen elkaar wederzijds versterken. De Grote Wetenschap is ons voorgegaan op dat spoor à ze volgde 
de Rede tot haar absolute limiet en heeft de opening gemaakt naar en uitzicht gegeven op een nieuwe vorm 
van kennen, een nieuwe vorm van verbinden met hert Andere en op een menselijke existentie volgens 
andere principes.  

De manier waarop ze daartoe kwam, is structureel dezelfde als de manier waarop een jong kind dat doet. Ook jonge 
wetenschap vertrekt vanuit een gelood dat het object dat bestudeerd wordt volledig logisch begrepen kan worden. 
Feiten zijn logisch (wat zouden ze anders zijn?). Maar hoe verder de logische analyse van het onderzochte fenomeen 
doorgedreven wordt, hoe helderder er zich een kern in aftekent die intrinsiek onlogisch is en onbereikbaar is voor 
het menselijke verstand. En net als bij een kind opent er zich op dat moment een besef van de relativiteit van elke 
logica en een gevoeligheid voor taalvormen die niet zozeer naar logisch begrip streven, maar die tot een directer 
aanvoelen, tot resonantie met het object leiden (poëzie, mystiek, enz) 

HET AANVOELINGSVERMOGEN  

- De opkomst van het mechanistisch mens- en wereldbeeld betekende een revolutie op het niveau van het 
kennen van de wereld. Binnen een religieus wereldbeeld werd kennis aan de mens gereveleerd door God. 
De bron van alle weten lag dus buiten de mens.  

- Binnen het mechanistisch wereldbeeld werd dit anders: de mens situeerde de bron van kennis in zichzelf. Hij 
kan door feiten te observeren en er logisch over na te denken zelf tot kennis komen. Maar op het einde van 
de tocht besluit ook de wetenschap weer dat het weten buiten de mens ligt. 

- Het ultieme weten bevindt zich buiten de mens. Het trilt in de dingen. En de mens ontvangt het door als een 
snaar mee te trillen op de frequentie van de dingen. En hoe meer de mens vooroordelen en overtuigingen 
opzij kan zetten, hoe zuiverder hij kan meetrillen met de dingen rondom hem en een nieuw weten kan 
ontvangen.  

Mogelijke interpretatie Renée Thom: grote wetenschappers beschikken niet zozeer over een enorme logische 
denkcapaciteit, maar wel over een buitengewoon vermogen om zich in te leven in de dingen die ze bestuderen. à 
Wetenschap is maar 1 van de wegen die tot dit aanvoelen leidt. Het leren van een ambacht leidt daar ook toe. Men 
vertrekt vanuit een logisch coherent weten over het object dat moet worden vervaardigd en over de ambachtelijke 
procedure om dat te doen. En terwijl men die kennis praktisch leert toepassen. Ontwikkelt zich een voeling met het 
gereedschap en met de materialen die elke logische kennis overstijgt. Net dat maakt de essentie van een 
ambachtsman uit, dat hij een voeling heeft die men slechts krijgt door een langdurig en gedisciplineerd te oefenen. En 
precies daarom kan men geen vakman worden door louter theoretische kennis te verzamelen. Ook het leren van een 
kunst kan als voorbeeld gegeven worden. Elk zwaard heeft een eigen karakter, wil op een bepaalde manier bewegen: 
enkel als je aanvoelt waar het naartoe wil, zal het je brengen wat je ervan verwacht.  

Het vermogen om aan te voelen speelt ook in de verhouding tot het eigen lichaam: 

Ons lichaam is in wezen vreemd aan onszelf. Het reageert op alle soorten prikkels en het doet dat autonoom, buiten 
ons weten en onze wil om. Wie naar zijn lichaam luistert en zijn taal leert begrijpen, heeft de sleutel tot gezondheid 
in handen. De voeling met het eigen lichaam is belangrijker dan enig medicijn en ook dan ‘objectieve’ rationele 
kennis omtrent bijvoorbeeld gezonde voeding.  
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è Op dezelfde manier moet de mens ook zichzelf als psychisch wezen leren kennen, als een knooppunt van 
subjectieve ervaringen, gedachten, gevoelens, in het bijzonder zoals deze opwellen in de verhoudingen met 
anderen. Het vermogen om de eigen ervaring aan te voelen en onder woorden te brengen en uit te spreken ten 
aanzien van een Ander, is wat de kern van onze existentie als mens uitmaakt. We bestaan als mens op het moment 
dat we via een vol spreken (een spreken waarin iets van de mens die we zijn trilt en resoneert) iets van onze 
eigenheid aan een ander kunnen geven. Het is via de kunst van het goede spreken dat we een echt contact met de 
anderen en de wereld rondom ons realiseren (die kunst wordt geleerd in een psychoanalytische kuur). 

- Het is ook via die kunst dat we ons als mens, en ruimer als cultuur en maatschappij, anders kunnen 
verhouden tot de dood. Binnen een mechanistisch en biologisch-reductionistisch mensbeeld kunnen lijden, 
aftakeling en dood niet anders dan zinloos zijn, het kan niet gezien worden als iets dat ons iets te zeggen en 
te leren heeft als mens.  

Dit is misschien nog het grootste probleem met het Grote Mechanistische Verhaal:  

De ultieme meester in het ondermaanse (de dood) heeft er geen aanvaardbare rol in gekregen. En dat zint hem niet. 
Verbannen uit het verhaal, jaagt hij ons de stuipen op het lijf en zorgt hij voor krampachtige reacties op elke 
bedreiging die uiteindelijk schadelijker zijn dan het probleem op zich. Het is niet zozeer door het geloof in een nieuw 
Groot Verhaal dat onze cultuur de dood een nieuwe plaats kan geven, maar we door het cultiveren van de kunst van 
het goede spreken en het realiseren van het contact met het object. De verbondenheid met de Ander en de wereld, 
het resoneren met het ruimere geheel, heft de benauwde begrensdheid van het Ego op.  

Letterlijk: in de mate waarin men zich kan verbinden met wat zich buiten zichzelf bevindt, overstijgt men de eigen 
grenzen en wordt de eigen ervaringswereld verruimd naar een existentie die zich in tijd en ruimte eindeloos 
uitstrekt. De resonantie met het grotere zorgt dat men participeert in de tijdloosheid van het universum, dat men 
trilt als een riet in de eeuwige lucht van het leven.  

DE WAARHEID EN RETORIEK 

In de kern van de dingen zit iets dat zich nooit definitief in de categorieën van de logica laat vatten en daarom elke 
keer opnieuw verwoord moet worden. Elke pogjng om het in woorden te vatten is tijdelijk: uit elke nieuwe 
ontmoeting komen nieuwe woorden, woorden die rechtstreeks geboren worden uit het contract met het object. 

Het ware is altijd nieuw (Le vrai est toujours neuf) – Max Jacob 

De ontmoeting met het object produceert waarheid, een zich altijd maar vernieuwend spreken waarvan het 
kernkenmerk niet zozeer is dat het logisch concreet is, maar wel dat het fris en oprecht resoneert met datgene 
waarover het gaat.  

Poëzie kan een veel hoger waarheidsgehalte hebben dan een strikt uit syllogismen opgebouwd discours.  

‘Waarheid’ is een oneigentijds concept geworden. In de moed tot waarheid maakt de Franse filosoof Michel 
Foucault een interessant onderscheid tussen retoriek en waarheid.  

- Iemand die zich van retoriek bedient, probeert in een ander denkbeelden en overtuigingen op te wekken die 
hij zelf niet deelt.  

- Voor iemand die aan waarheidspreken doet, geldt het omgekeerd. Hij probeert een idee of ervaring die in 
zichzelf leeft via zijn spreken over te brengen op de Ander: hij probeert iets dat hij in zichzelf voelt te laten 
resoneren in een Ander.  

De publieke ruimte werd de laatste eeuwen meer en meer gevuld met retoriek.  
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Bv: in de politiek, de bevolking aanvaardde het op de duur gewoon: het verkiezingsdiscours van een politicus dient 
enkel om te overtuigen, ook in de coronacrisis leerden we dat het niet echt anders is voor mensen die zich als 
wetenschappers profileren. Wat men vandaag zegt, wordt morgen gegarandeerd herroepen.  

De werkelijke kanteling en revolutie die zich moet realiseren in de maatschappij, is de kanteling van retoriek naar 
waarheid als sturend principe. Foucault onderscheidde 4 vormen van waarheidsspreken:  

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

- De wijsheid: het vermogen om de stilte te bewaren en de Ander zo zijn eigen woorden te laten horen  
- De techné: het vermogen om technisch correct te spreken, dwz, een logisch-feitelijk discours te produceren 

dat adequaat de structuur van het object vat waarnaar het refereert 
- De parrhesia (het vrijmoedig spreken): verwijst naar de moed om die woorden te laten klinken in de 

publieke ruimte die het schijndiscours van de maatschappij doorbreken.  

à Elke van de 4 heeft te maken met het vermogen om met een object te resoneren en die resonantie in een oprecht 
spreken te laten klinken en over te dragen op anderen.  

è De herwaardering van het fenomeen van het waarheidsspreken zal dé graadmeter zijn van de mate waarin de 
revolutie zich aan het voltrekken is die nodig is om de tendens tot totalitarisme, eigen aan de Verlichtingstraditie, te 
boven te komen.  

BESLUIT 

We kunnen ons ten slotte afvragen:  

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

à Er sterven elke dag 35000 kinderen door honger. Waarom brengt dit de massa niet in beroering en een virus wel?  

- Waarom redden we vanuit ons rationeel mensbeeld deze jonge, hunkerende levens niet, tegen een veel 
lagere kostprijs dan deze die door het coronavirus bedreigd worden, zonder risico op het verlies van 
burgerlijke vrijheid en zonder de gevaren die aan experimentele medische ingrepen verbonden zijn? 

à Geen mens slaat in paniek voor een kind dat crepeert aan de andere kant van de wereld. Dat is ongemakkelijke 
waarheid. De rationaliteit en het humanisme van de Verlichting zijn in veel opzichten maskers en vijgenbladen. 
Ontdoe de mens van die maskers en je kijkt in de ogen van de irrationaliteit: kijk achter het vijgenblad van de ratio 
en je vindt er de oeroude menselijke ondeugden.  

Een rationeel wereldbeeld belet ons niet om het irrationele de vrije loop te laten. Integendeel, het belet ons om de 
irrationaliteit te erkennen. En als dusdanig krijgt ze groteske proporties. De mens daarentegen die de limieten van 
zijn verstand kent, wordt gewoonlijk minder verwaand en menselijker, meer in staat om het andere anders te laten 
zijn. Als zijn verstand stopt met schreeuwen, hoort hij dat de dingen des levens hun eigen verhaal murmelen. Hij 
beseft dat hij ook zelf recht heeft op zijn eigen verhaal. De wetenschap dat geen enkele logica absoluut is, is de 
voorwaarde voor mentale vrijheid. Het gat in de logica opent letterlijk een ruimte voor een eigen stijl en voor de 
drang tot creatie  

Al scheppend werd ik gezond – Goethe 

Zo beschreef Goethe zijn medicijn tegen de kwaal die het leven is. Zou het misschien ook werken bij een virale 
infectie? 
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Die remedie zorgt er alleszins voor dat we het recht op vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht kunnen 
huldigen zonder ons door elkaar bedreigd te voelen. Ze draagt het vermogen in zich om angst, onbehagen, frustratie 
en agressie te milderen, zonder dat we daar een vijand voor nodig hebben. Dat is het punt waarop ze onszelf niet 
meer moeten verliezen in de massa om zin en verbondenheid te ervaren, dat is het punt waarop we de winter van 
totalitarisme wijkt voor een lente van het leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


