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8]   de samenleving & Big Brother 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

als het gaat over verbeelding van de samenleving kan men niet om het thema van de utopie heen 

met utopie wordt over het algemeen zoiets bedoeld als verbeelde ideale samenleving 1 

utopieën ontstaan op momenten dat de maatschappij transformeert, en het wereldbeeld bijgesteld moet worden 

door ingrijpende sociale of technologische veranderingen worden alternatieven gezocht, en de verbeelding geprikkeld 

een wereld die door natuurlijke doelen, ijzeren wetten of goddelijke plannen wordt geregeerd kent geen alternatieven 

utopieën moeten oriëntatiepunten bieden in een tijd waarin de oriëntatie op drift raakt 

 

Plato's Politeia (de Staat) wordt soms beschouwd als eerste utopie (ook al mist het bepaalde kenmerken ervan) 

Plato stelt daarin voor om na te denken over "van het begin af aan een maatschappij opbouwen" 

de ideale samenleving is dus om te beginnen een idee / verbeelding / denk-experiment 

en daarmee tevens een mogelijk illusoire, niet te realiseren ideaal; Plato schrijft zelf dat zijn Staat: 

"alleen in theorie bestaat, want ik kan me niet voorstellen dat hij ergens op aarde bestaat" 2 

het (neo)platoons denken heeft in latere tijden het vroege christendom qua filosofische grondslag zeer beïnvloed 

in de middeleeuwen gold dat de perfecte staat alleen bestond in het Koninkrijk Gods (Augustinus: Civitate Dei) 

de mens kon alleen door het geloof en goddelijke genade toegang krijgen tot dit rijk 

 

na de middeleeuwen maakte goddelijke predestinatie plaats voor het menselijk kunnen 

tijdens de Renaissance en vroege Verlichting zien we de opkomst van het literaire genre 'de utopie' 

de utopie is een typisch modern verschijnsel, en ontstaat als genre in de 16e eeuw 

 Thomas More: Utopia (1516) is een sociaal-maatschappelijke utopie / communistische staat 

 Tommaso Campanella: Civitas Solis (1602) is een theocratische monarchie 

 Francis Bacon: New Atlantis (1627) is een technologische welvaartsstaat / verzorgingstaat 3 

 

de term utopie is van Thomas Moore‘s boek uit 1516: Over de ideale staat en het nieuwe eiland Utopia 4 

Utopia is samengesteld uit het Griekse οὐ (ou = niet) en εὖ (eu = goed), en τόπος (topos = plaats) 

utopia is dus zowel een goede, als niet bestaande plaats: een (eventueel nog te verwerkelijken) ideaal 

hier zien we meteen de beide connotaties die het begrip utopie heeft: 

 een droombeeld / illusie / naïeve onrealistische voorstelling 

 een ontwerp / blauwdruk voor een nog te realiseren goede (of perfecte) samenleving 

 

wat maakt een theorie / verhaal tot een utopie? wat is het verschil met begrippen als idealisme en ideologie? 

Hans Achterhuis (2006) noemt een aantal kenmerken van de utopie: 5 

 geloof in de maakbaarheid van de samenleving (vaak tot uitdrukking gebracht in een plan / blauwdruk) 

   (dit is volgens anderen meer een kenmerk van de politieke ideologie dan van de utopie) 

 opvatting over de natuur (aard) van de mens, en daarmee over wat ‘het goede leven’ inhoud 

 het geloof dat het menselijk geluk gerealiseerd kan worden in een betere maatschappijvorm 

 er wordt vaak belang gehecht aan een eenduidige taal, gezuiverd van de smet van de 'oude wereld' 6 

   (twee Chinese voorbeelden van dit laatste zijn Confucius 7 en Mao 8) 

Achterhuis onderscheidt twee soorten utopieën: de sociale en de techn(olog)ische utopie 

 de sociale utopie beschrijft een samenleving met ideale sociale verhoudingen en omgangsvormen 

 de techn(olog)ische utopie beschrijft een samenleving waarin technologie de mens van alle gemakken voorziet 
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de vroeg-moderne utopieën zijn verbeeldingen van niet bestaande samenlevingen die als inspiratie moeten dienen 

het zijn veeleer denk-experimenten met mogelijkheden dan concrete, te realiseren blauwdrukken voor de toekomst 

 

de Verlichting was een periode van optimisme, emancipatie, vooruitgang, en geloof in rationaliteit en wetenschap 

met de toenemende successen van wetenschap & technologie groeit het geloof in maakbaarheid: kennis = macht 

gepaard met de toenemende integratie / macht van natie-staten resulteert utopisch denken in politieke ideologieën 

dit zijn meer concreet uitgewerkte plannen met geformuleerde doelstellingen en aangewezen middelen 

de optimistische maakbaarheids-gedachte gaat dan samen met de macht van de wetenschap en de staat 

vooral in de 19e eeuw (industriële revolutie) werden utopieën seculier en 'wetenschappelijk' (Comte, Marx) 9 

wetenschap en technologie stelden de mens in staat om de natuur naar zijn hand te zetten, 

en hetzelfde zou mogelijk moeten zijn voor mens en samenleving: de cultuur 

in 1894 introduceerde J.C. Van Marken de term 'sociale ingenieurs'; een soort experts in toegepaste sociologie 

deze specialisten moesten politiek en bedrijfsleven helpen sociale problemen te voorkomen en verhelpen 

 

in de 20e eeuw maakt de opkomst van de massa-media de indoctrinatie en mobilisatie van het volk ongekend 

nieuwe populistische ideologieën (communisme, nationaal socialisme) waren direct gericht op de massa 

de ‘utopische’ inzet van wetenschap en technologie resulteert in totalitaire ideologieën zoals: 

 het beschavings-offensief (beleid t.a.v. de verpauperde onderklasse zoals eugenetica en armengestichten) 

 het communisme / leninisme / stalinisme / maoisme 

 het nationaal-socialisme / fascisme 

 

de dystopie 

 

de uitwerking van de verschillende utopische politieke ideologieën waren even massaal als desastreus 

"de utopie is de vorm van sociaal-politieke planning die het tegendeel produceert van wat ze beoogt 

  [...] hoe beter de bedoelingen, hoe kwalijker de gevolgen" (Reinhart Koselleck, 1923-2006) 

na de Holocaust was duidelijk wat de combinatie van politieke ideologie, staatsmacht en technologie kon aanrichten 

utopische propaganda heeft geleid tot totalitaire systemen, waarvan Gleichschaltung een typisch kenmerk is 

in de 20e eeuw (vooral na WO2) wordt de dystopie, als reactie op de politieke utopie, een populair literair genre 

de dystopie is geen verbeelding van een ideale samenleving, maar de waarschuwing voor een nachtmerrie 

 

na WO2 werd de dystopie (tegenhanger van de utopie: de toekomst als schrikbeeld) een populair literair genre 

dit had alles te maken met de verijdelde opkomst van het Derde Rijk en de Koude Oorlog 

beroemde voorbeelden:  Franz Kafka: Der Process (1925) 

 Aldous Huxley: Brave New World (1932) 

 George Orwell: Animal Farm (1945) & 1984 (1948) 

 Ray Bradbury: Fahrenheit 451 (1953) 

    William Golding: Lord of the Flies (1954) 

 

de minder bekende grondlegger van de literaire dystopie is Jevgeni Ivanovitsj Zamjatin's boek Wij  (1923) 

hierin zijn mensen teruggebracht tot willoze werkers voor wie alles geregeld wordt; alles is gepland 

zo wordt er voorzien in de behoefte aan sexualiteit, maar liefde wordt als 'storing' operatief verwijderd 

personen hebben geen naam, maar zijn teruggebracht tot nummers die geen eigen identiteit hebben 

ook fabrieken, laboratoria, ziekenhuizen etc. hebben alleen een nummer 

"True literature can only exist when it is created, not by diligent and reliable officials,  

  but by madmen, hermits, heretics, dreamers, rebels and skeptics"  (Zamjatin) 
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Brave New World en 1984, de bekendste dystopieën van de 20e eeuw, zijn geïnspireerd door Zamjatin 

 

Aldous Huxley schrijft Brave New World (1932) in een tijd waarin de massa-maatschappij zich aandient 

deze wordt gekarakteriseerd door massa-productie, massa-consumptie, massa-media en massa-democratie 

begin 20e eeuw begon de technologie aan een snelle opmars: automatisering begon arbeiders te vervangen 

de crisis had grote impact op de koopkracht en de massa-media creëerden een nieuwe wereld: propaganda 

 

de politieke / culturele elite stond ambigu tegenover deze ontwikkelingen; m.n. democratisering van de massa 

zo voorzag de Spaanse filosoof Ortega y Gasset een "Opstand der Horden" (1933) 

Walter Lippmann (Public Opinion, 1922) schreef over de massa-democratie en de rol van de massa-media 

hij zag de massa als een verwarde kudde, die geleid moest worden door een specialized ruling class 

propaganda speelt een cruciale rol bij de manufacture of consent (kweken van instemming) voor beleid 

het sociaal-darwinisme en de eugenetica zetten aan tot denken over demografische manipulatie / selectie, 

en het behaviourisme (Pavlov, Watson, Skinner) over manipulatie van de menselijke psyche / behoeften 

de piramide van Maslow (1943): 

een hiërarchische ordening van menselijke behoeften:  

 lichamelijke behoeften (slaap, voedsel, drinken, seks) 

 veiligheid (huisvesting, werk, praktische relaties) 

 saamhorigheid (vriendschap, liefde, sociale relaties) 

 waardering / erkenning 

 zelfverwerkelijking 

 

Aldous was de broer van Julian Huxley, mede-oprichter van de Eugenics Society (later Galton Institute) 10 

Brave New World laat de keerzijde zien van de utopie, die men bezig was te verwezenlijken 

het thema is de vooruitgang van de wetenschap voor zover deze de menselijke individualiteit raakt 

het boek stelt impliciet de vraag: wat is belangrijker in het leven? genot / welzijn, of vrijheid? 11 

Huxley beschrijft een trans-humanistische wereld die beheerst wordt door technologie en rationalisme 

mensen zijn gezond en 'gelukkig', oorlog en armoede (of andere vormen van strijd of gebrek) kennen ze niet 

traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer 

ook de vrije keuze voor een individueel bestaan is 'verleden tijd', want overbodig geworden 

het verhaal begint in het jaar 632 na Ford (2540 na Chr... in 1908 werd de eerste T-Ford op de markt gebracht) 

Henry Ford introduceerde het fordisme: standaardisering, synchronisatie en specialisering door de lopende band 

er is één Wereldstaat, met als motto Gemeenschap, Identiteit, Stabiliteit (Community, Identity, Stability) 

deze Wereldstaat wordt geleid door tien Wereld-beheerders (World Controllers) 

de Wereldstaat is geen openlijk repressieve dictatuur, maar een totalitaire verzorgingsstaat 

machts-uitoefening door repressie en intimidatie bleek minder goed te werken dan behoeften-bevrediging 

kennis = macht: degene die de kennis (wetenschap) beheert, deelt ook de lakens uit 

de geest van de wetenschap is uit de fles, en blijkt almachtig: 'Man had built higher than he could climb’ 

wetenschap, technologie en standaardisatie heeft de mens onderworpen aan een nieuwe orde 

conditionering van de behoeften-bevrediging houdt ook een kasten-systeem in stand 

'levend baren' is ouderwets en afstotelijk: nieuwe mensen worden uitgebroed in de broed- en kweekcentrale 

daar worden embryo's gemanipuleerd om te passen in een bepaalde sociale klasse / kaste 

de sociale klassen zijn ingedeeld in vijf standen / kasten: alfa, bèta, gamma, delta en epsilon 

de alfa's en bèta's behoren tot de hogere klassen, de overige tot de lagere arbeiders-kasten 

d.m.v. klonen kunnen identieke mensen worden gemaakt, speciaal toegerust voor de hun toegemeten taken 
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de verschillende standen zijn herkenbaar aan hun kleding, en leven vreedzaam samen (zolang er soma 12 is) 

vanaf jongs af aan krijgen kinderen slaaponderwijs (hypnopaedia) om sociaal bewustzijn bij te brengen 13 

ook 'elementair geslachtsleven' wordt zo bijgebracht: een vrije seksuele moraal en taboe op gezinsleven 

consumptie is tot religie verheven: de bevolking wordt aangezet tot het kopen van overbodige luxe op krediet 

massa-productie moet voorzien in onmiddellijke behoefte-bevrediging, om ongeregeldheden te voorkomen 

massa-productie verzekert het materiële welzijn van iedereen, en ongerief wordt bestreden met soma 

het vrij verkrijgbare soma geeft een gevoel van gelukzaligheid, en voor verstrooiing is er TV, games en 'feelies' 

 (de eerste geluidsfilm, de ‘talkies’, vertaalt Huxley in ‘Feelies’ ; een substituut voor het daadwerkelijke leven) 

verder wordt men geacht voortdurend in contact te zijn met anderen; alleen-zijn hoort niet tot de mores 

individualiteit is uitgebannen, Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, en Gelijkmatigheid zijn de norm 

in hoofdstuk 17 zegt John the Savage  (zie plot) tegen Mustapha Mond: 

"ik wil geen gemak, ik wil God, ik wil poëzie, ik wil gevaar, ik wil vrijheid, ik wil goedheid, ik wil zonde" 

 

 

Orwell's 1984 (1949) gaat over een totalitaire staat (Oceanië) met Big Brother als 'Grote Roerganger' 

het vertoont bijzonder sterke overeenkomsten met Noord-Korea en China tijdens de Culturele Revolutie 

de staat wil alle aspecten van het leven controleren; vooral ook wat mensen denken 

middelen hiervoor zijn o.a. de thought police en de alom aanwezigheid van inter-actieve media 

plot: Winston Smith werkt bij het Ministerie van Waarheid als 'geschiedenis herschrijver' 

 ("who controls the past controls the future; who controls the present controls the past") 

Julia krijgt een illegale affaire met Winston, maar ze worden betrapt, en Winston verraad Julia 

O'Brien (een kaderlid) slaagt er uiteindelijk in Winston in Room 101 te 'breken' en te brainwashen: "2+2=5" 

 

Jean-Claude Michéa: Rebellion and conservatism: the lessons of 1984 (1995) 

Michéa leest 1984 als een pleidooi voor kritisch conservatisme als tegengif voor modern nihilisme / cynisme 

het boek bekritiseert volgens hem niet alleen communistische utopieën (in hun dystopische gedaante) 

het is ook een kritiek op de moderne samenleving waar zelfstandig denken als snel politiek incorrect is 

'fout' is niet alleen ongehoorzaamheid aan de wet, maar een ongeoorloofde manier van denken 

"Gehoorzaamheid is niet genoeg. [...] Macht bestaat uit het aan stukken scheuren van de menselijke geest 

om die weer aaneen te passen tot nieuwe vormen die je zelf hebt uitgekozen. Begin je nu in te zien, wat voor 

een soort wereld wij bezig zijn te scheppen? Het is precies het tegendeel van de stompzinnige hedonistische 

Utopia's die de oude hervormers uitdachten. Een wereld van vrees [...], een wereld die niet minder maar 

meer meedogenloos zal worden naarmate zij verfijnder wordt." (1984 - deel 3 - hoofdstuk 5) 

 

George Orwell noemde zichzelf een tory-anarchist (vrij vertaald: conservatief vrijdenker) 

hij zag de opkomende massa-maatschappij als een gevaar voor vrijheid en zelfstandig denken 

Orwell's ware revolutionair is geen intellectuele puritein, uit op het gelijk van de eigen waarheid / ideologie 

de nihilistische revolutionair is slechts uit op macht en controle, een 'new order', een nieuwe totaliteit 

de ware revolutionair is iemand die zich verzet tegen het cynisme, en opkomt voor menselijke waardigheid 

d.w.z. voor waarden als liefde, vriendschap, genieten, lachen, nieuwsgierigheid, moed en integriteit 

eerder vergelijkbaar met de Griekse cynici (bijv. Diogenes van Sinop), dan met Plato's Politeia 

 

Winston (in 1984) is een rancuneus slachtoffer van het systeem, en zelf ook behept met hetzelfde cynisme 

als hij lid wordt van de Broederschap (een verzetsbeweging tegen de Partij) moet hij een eed afleggen: 

bijv. sabotage ten koste van vele onschuldige burgers, het opofferen van kinderen, en zonodig zichzelf 
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Winston is uit op overleven (i.p.v. leven), ten prooi gevallen aan het cynisme, en delft uiteindelijk het onderspit 

verzet heeft alleen kans van slagen als het voortkomt uit oprechte morele verontwaardiging 

niet als het voortkomt uit angst, jaloezie, haat en ressentiment (tegen 'de bourgeoisie', 'de bankiers', etc) 

 

1984 is een dictatuur waar het draait om totale macht, en schuwt de staat geen enkele vorm van repressie 

Brave New World is een technocratie waarin het draait om stabiliteit, en die burgers verleidt tot onderwerping 

in beide wordt individualiteit en dissent niet getolereerd, en blijkt de hoofdpersoon hier niet tegen opgewassen 14 

centraal in de totalitaire maatschappij staat de Gleichschaltung, het gelijkschakelen van het verschil / de ander 

volgens post-moderne filosofen is dit een kenmerk van alle filosofie na Plato, alsook van het mono-theïsme 

 

een hedendaagse literaire dystopie die erg lijkt op deze voorgangers is De Cirkel  van Dave Eggers  15 

 

 

drie vijanden van ‘de vrije samenleving’ in dystopische literatuur: 

 de staat (Big Brother, collectivisme, controle, bureaucratie) 

 de markt / het kapitaal (grote bedrijven, reclame, consumentisme) 

 het volk (geindividualiseerde massa, populisme, tyranny of the majority) 

 

 in de literaire dystopie vormt vaak de staat (Big Brother) een gevaar voor vrijheid, menselijkheid en individualiteit 

analoog aan de sociale en technische utopie kunnen we onderscheiden tussen de sociale en technische dystopie 

1984 is een voorbeeld van een sociale (politieke) dystopie, Brave new world van een techn(olog)ische dystopie 

beide zijn totalitaire samenlevingen waar liefde, vrijheid, individualiteit en menselijke waardigheid onder druk staan 

1984 wordt vaak gezien als metafoor voor machtsmisbruik door de staat (communisme / dictatoriale regimes) 

onze liberale welvaartsstaat wordt daar dan tegenover gezet als betere samenleving: een gerealiseerde utopie 

maar Brave new world stelt de vraag of de welvaartsstaat niet ook een ondermijning is van waardigheid en vrijheid 

ook in de filosofie werd het idee dat een gerealiseerde utopie in praktijk uitpakt als een dystopie een thema 

ideologie-kritiek: de Frankfurter Schule (Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm), 

Karl Popper, Hannah Arendt, Michel Foucault, Isaiah Berlin, Hans Achterhuis, Paul Frissen, e.v.a. 

 

 maatschappij-kritische filosofen en anders-globalisten zien ook de markt als gevaar voor de vrije samenleving 

de kritische filosofie (Frankfürter Schule) richtte haar pijlen ook op de totalitaire trekken van het kapitalisme 

 (bijv. Karl Mannheim, Ernst Bloch, Herbert Marcuse, Leszek Kolakowski, Theodor Adorno) 

niet het utopisch denken, maar de oprukkende technocratisering en vermarkting vormen volgens hen een gevaar 

Sheldon Wolin introduceert voor de totalitaire macht van het bedrijfsleven de term inverted totalitarianism (2003) 

liberalen zijn bang voor Big Brother als het de staat / overheid betreft, maar hoe zit dat met het bedrijfsleven? 

het bedrijfsleven wordt steeds machtiger, ontwikkelt steeds slimmere technieken om klanten te vinden en te binden 

geen middel wordt geschuwd om de concurrentie te slim af te zijn (lobby, 'sjoemel-software', belasting-ontwijking) 

is dat 'all in the game' van laissez-faire? of heeft de staat de taak om de samenleving hiertegen te beschermen? 

 

 de samenleving kan zelf ook een gevaar voor de vrijheid vormen, nl. als democratische principes verwateren 

nationalisme en populisme kunnen leiden tot een tyranny of the majority: ochlocratie = regering door de menigte 

het verschil met democratie is dat niet het volk als politiek lichaam, maar de massa of menigte de scepter zwaait 

als niet de democratische instituties (parlement, trias politica), maar demagogie of de media de politiek bepalen 

een ochlocratie is niet autoritair, maar wel totalitair: dat wat de menigte vindt bepaalt het beleid voor allen 

het idee dat een democratie alleen functioneert als 'we' dezelfde normen & waarden delen is een voorbeeld 
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bij alle drie vormen van de dystopie spelen de (massa)-media een prominente rol: 

 

 in de sociale / politieke dystopie is de staats-propaganda de belichaming van het controle-mechanisme 

in 1984 zijn dat Big Brother en het Ministerie van Waarheid 

een ander treffend beeld vinden we in The Soft Machine van William S. Burroughs: The mayan caper 16 

buiten de literaire fictie vinden we bij diverse natie-staten een Ministerie van Informatie 

 

 in dystopische analyses van de kapitalistische maatschappij wordt de burger ook voortdurend gebrainwashed 

reclame op TV, internet, in kranten en tijdschriften, in winkels, en de openbare ruimte beinvloeden ons gedrag 

de media zelf zijn afhankelijk van kijk- en verkoop-cijfers, en van gelden van adverteerders en sponsors 

hierdoor zijn ze niet vrij (neutraal) in het nieuws dat ze brengen: kijkcijfers en adverteerders hebben veel invloed 

vanuit het inzicht "don't bite the hand that feeds you" reproduceren de media de status quo 

 

 de feedback-loop van de (massa)-media kan leiden tot een 'tyranny of the fourth estate' (4e macht) 

de media creeeren de waan van de dag: “wat is er gebeurt? waar ging het mis? wie is verantwoordelijk?” 

dit stimuleert een passief-assertieve mentaliteit onder burgers: "het moet niet kunnen, los het op" 

de overheid / politiek voelt zich aangesproken en gaat intervenieren 

resultaat: te veel geintervenieerd (betutteling), of te weinig (niet goed / genoeg) geintervenieerd (afrekenen) 

 ook de social media vormen (volgens sommige psychologen) een totalitair gevaar: 

door elkaar voordurend te 'appen' en 'volgen' en 'liken' en twitteren worden we zelf ook voortdurend gevolgd 

deze permanente staat van gadegeslagen (kunnen) worden leidt tot stress (zie bijv. Super Stream Me 17) 

 

 

utopie, dystopie en totalitarisme in de filosofie 

 

na WO2 werd in de filosofie het idee dat een gerealiseerde utopie in praktijk uitpakt als een dystopie een thema 

ideologie-kritiek: de Frankfurter Schule (Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm), 

Karl Popper, Hannah Arendt, Michel Foucault, Isaiah Berlin, Hans Achterhuis, Paul Frissen, e.v.a. 

 

Karl Popper (The open society and its enemies, 1945) zag utopisme als een gesloten vorm van filosoferen 

hij verweet denkers als Plato, Hegel en Marx totalitair utopisme, en pleitte tegen revolutionaire ideologieën 

in eigen woorden: tegen 'utopian social engineering', en voor 'piecemeal social engineering' 

"the piecemeal engineer will adopt the method of searching for, and fighting against, the greatest  

  and most urgent evil of society, rather than searching for, and fighting for, its greatest ultimate good." 18 

 

Hannah Arendt (1906-1975) 

publiceerde in 1951 een studie over totalitaire staatsvormen: The Origins of Totalitarianism 

Arendt maakt daarin onderscheid tussen een traditionele dictatuur en een totalitair systeem 

  de traditionele dictatuur kent een tiranniek leider / elite die het volk met repressie terroriseert 

  het moderne totalitaire systeem wordt gekenmerkt door een niets en niemand ontziende logica 

deze logica regelt de complexe samenhang tussen instituties die de maatschappij tot in detail moeten controleren 

het ontstaan van die logica hangt samen met de opkomst van het imperialisme en bureaucratie in de 19e eeuw 

imperialistische staten organiseerden hun macht op steeds effectievere en efficiëntere wijze 

wetenschappelijke kennis op het terrein van logistiek en communicatie wordt spelen daarin een cruciale rol 

deze maken de hoge organisatiegraad mogelijk die nodig is om te heersen over zeer uitgestrekte gebieden 
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bureaucratie (letterlijk: bestuur door kantoor; term bedacht in de 18e eeuw door M. de Gournay) 

is een organisatie-structuur die gekenmerkt wordt door instrumentele rationaliteit, regels en procedures 

verantwoordelijkheid wordt verdeeld over gescheiden, maar samenwerkende instanties 

in het totalitaire systeem wordt de organisatie van personen, goederen en diensten gekoppeld aan macht, 

zodat volledige controle over en beheersing van het doen en laten van de populatie mogelijk wordt 

dit werd mogelijk gemaakt door moderne technologie: massa-media, ponskaart-systemen, etc. 

  in een staat met een soevereine alleenheerser wordt de bevolking gezien als 'de onderdanen' 

  in de totalitaire staat wordt de bevolking als onpersoonlijke massa opgevat; de grootste gemene deler 

     het individu wordt gereduceerd tot een radertje binnen een kolossaal machtsapparaat 

nog een kenmerk van het totalitaire systeem: de politieke inzet van de media 

propaganda als middel om het denken van de massa te beïnvloeden wordt op massale schaal ingezet 

"Propaganda is voor een democratie wat de knuppel is voor een dictatuur. Als de staat geen beschikking 

meer heeft over de knuppel, als het volk niet meer onder controle gebracht kan worden door geweld, en als 

de stem van het volk niet tot zwijgen kan worden gebracht, doet zich het volgende probleem voor: mensen 

worden zo nieuwsgierig en arrogant dat ze niet meer de nederigheid weten op te brengen om zich te 

onderwerpen aan beschaafde regels, en dus moet je controle uitoefenen op wat mensen denken.”  

(Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media, 1992) 19 

N.B: voor WO2 waren reclame en propaganda bijna synoniem, maar reclame had een wat pejoratieve connotatie, 

        daarom werd de reclame-studio van Philips in 1928 omgedooopt tot afdeling Artistieke Propaganda 

 

Eichmann en de banaliteit van het kwaad 

in 1961 wordt Eichmann in Jeruzalem berecht, en Arendt doet verslag van het proces voor The New Yorker 

dit resulteert in Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil  (1963) 

1942: Wannsee-conferentie van hooggeplaatste nazi’s over 'die Endlösung der Judenfrage' 

Eichmann krijgt de functie voor de organisatie van de deportaties en de coördinatie van de concentratiekampen 

taken zijn o.a. het vinden van voldoende treinen om deportaties uit bijv. Hongarije of Tsjechië mogelijk te maken, 

of het bedenken van effectieve technieken voor het vernietigingsproces 

tot 1945 blijft Eichmann ondergeschikt aan de nazi-top; de eind-verantwoordelijkheid ligt bij Adolf Hitler 

als bureaucraat diende hij bevelen op te volgen; hij had geen keuze, "Befehl ist Befehl" 

het kwaad ligt niet alleen in Eichmann's handelen, maar in het nazistische systeem: 

een systeem van absolute loyaliteit aan het bevel, vormt de normaliteit waarbinnen het handelen plaatsvindt 

Arendt beschrijft Eichmann als een nauwgezet persoon met een sterk gevoel van plichtsbesef 

hij valt het beste te vergelijken met een perfectionistische boekhouder 

naarmate het proces vordert raakt Arendt verbijsterd over het feit dat hij geen blijk geeft van haat jegens joden 

i.p.v. een agressief of haatdragend persoon lijkt Eichmann eerder een plichtsgetrouwe ambtenaar 

hij is belezen, houdt van muziek, werkt met hoogopgeleide mensen zoals juristen en ingenieurs, etc. 

uit Eichmann's werkwijze blijkt dat de gebruikte methoden zeer rationeel en technologisch van aard zijn 

het kwaad van de moderne totalitaire staat is niet gebaseerd op wreedheid of irrationele gevoelens van haat, 

maar is rationeel, en manifesteert zich in instituties, communicatie-systemen en logistieke verbanden 

het kwaad is een rationele en zakelijke praktijk; is niet demonisch, maar alledaags en banaal 

de uitvoer van het kolossale project van de Endlösung is een internationaal industrieel productie-proces 

vandaar dat Arendt de organisatie en uitvoer van dit proces vergelijkt met die van grote internationale industrieën 

i.p.v. een gepersonificeerde Big Brother is het juist de anonieme organisatie die het kwaad voortbrengt 



 70 

"Dat het in het wezen van het totalitaire machtsapparaat en misschien wel in de aard van elke bureaucratie 

ligt, mensen tot functionarissen en raderen in het administratieve drijfwerk te degraderen en hen op die 

manier van hun menselijkheid te beroven, is van belang voor de politieke en sociale wetenschappen, en over 

de heerschappij van de grote Niemand, de eigenlijke staatsvorm van de bureaucratie, is een vruchtbare 

discussie mogelijk."  (Eichmann in Jeruzalem; de banaliteit van het kwaad, 1963) 

 

Illustratief in dit verband: Edwin Black: IBM and the Holocaust 

IBM directeur Thomas Watson's credo was: "World Peace through World Trade" 

IBM leverde Duitsland het Hollerith ponskaarten-systeem, evenals de technici om het te implementeren 

in 1937 ontving Watson een medaille voor buitenlanders die zich ingezet hadden voor het Derde Rijk 

volgens Black had de holocaust plaatsgehad met of zonder IBM, maar de omvang is dankzij IBM 

na WO2 heeft IBM nog achterstallige betalingen geïnd 

 

hoe verantwoordelijkheid in een totalitair systeem gedistribueerd is, versmalt de eigen verantwoordelijkheid 

er zijn in de 20e eeuw diverse experimenten gedaan die de mens in een ander licht stellen dan de Verlichting 

i.p.v. een autonoom wezen, blijkt de mens in sociale verbanden zeer gevoelig voor sociale druk 

 1938 - radio hoorspel  War of the Worlds  macht van massa-media 

 1951 - Solomon Asch  Conformity Experiments  aantasting van eigen oordeel door conformisme 

 1954 - Muzafer Sherif  Robbers Cave Experiment vijandbeeld en groeps-identiteit 

 1961 - Stanley Milgram Milgram experiment  20  ontslag van verantwoordelijkheid door autoriteit  

 1971 - Philip Zimbardo Stanford Prison Experiment hoe mensen zich vereenzelvigen met hun rol 

in de moderne samenleving zijn mensen radertjes in een systeem waarvan zij het geheel niet kunnen overzien 

hierdoor kweekt de maatschappij mensen die alleen binnen het bereik van hun eigen handelen denken, 

en niet meer in staat zijn de verregaande consequenties ervan te beseffen (apparatchik  / ‘Eichmannen’) 

dit abstracter worden van onze betrekking tot de maatschappij is het potentiële kwaad van onze tijd 

verantwoordelijkheid maakt plaats voor de burger / ambtenaar die alleen "zijn eigen straatje schoon veegt" 

 

Michel Foucault (1926-1984) 

savoir & discours 

1969 - L'archéologie du savoir (archeologie van het weten / kennis; vervolg op Les mots et les choses) 

ook Foucault ziet de disciplinerende macht niet gepersonificeerd in de vorm van een Big Brother 

het dominante beeld van wetenschap stelt: aan bestaande kennis wordt steeds nieuwe kennis toegevoegd 

Foucault's benadering van kennis en macht (uitsluiting en insluiting) vertelt een ander verhaal: 

wetenschappelijke kennis, morele waarderingen, behandelingen, sociale praktijken en culturele ervaringen 

zijn volledig met elkaar verweven in één kennissysteem (savoir) en manier van spreken (discours) 

kennis en taal hebben een normaliserende functie: zij stellen wenselijk tegenover onwenselijk 

m.a.w: het discours is als een regime, een onzichtbare Big Brother die voortdurend meekijkt bij wat we doen 

in zekere zin heeft elke samenleving fascistoïde trekjes: gleichschaltung door uitsluiting 

dat wat uitgesloten wordt verraad wat het ideaal is, en het uitsluiten leidt tot normalisering / aanpassing 

hoe totalitairder een samenleving, hoe meer dit het geval is (culturele revolutie in China, nazi-Duitsland, etc) 

 

differentie 

geschiedschrijving is een reeks van succesverhalen, waarin de verhalen van de verliezers zijn vergeten 

dit geldt tussen landen/volkeren/culturen, maar ook binnen samenlevingen: 
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"Er bestaat geen waarheid zonder een wezenlijke opstelling ten opzichte van het andere; de waarheid 

 is nooit het zelf; waarheid kan slechts bestaan in de vorm van de andere wereld, het andere leven" 

Marx's concept van ‘vals bewustzijn’: "de heersende ideologie is altijd de ideologie van de heersende klasse" 

m.a.w: waarheid is een ideologie, die voor sommigen een utopie is, maar anderen uitsluit 

de Waarheid veronderstelt generaliseren (identiteits-denken), veronderstelt marginaliseren van het andere 

Foucault's archeologie wil dit proces van uitsluiting en normalisering (Gleichschaltung) blootleggen 

differentie-denken betekent het andere denken, niet generaliseren, niet objectiveren, niet systematiseren  

maar nadruk leggen op wat verschilt, wat anders is of uitgezonderd wordt, het gemarginaliseerde 

 

épistèmè 

het begrip épistèmè staat voor het geheel van kennis en wetenschap in een bepaalde periode; 

een conceptueel kader, een kennis-systeem een denk-raam, de 'orde der dingen' 

epistèmè = het a priori van het denken, dat wat als normaal of 'vanzelfsprekend' wordt geaccepteerd 

dus: dat wat het leven, denken, moraal en discours van een tijdperk bepaalt: zoiets als Zeitgeist  21 

 

macht & disciplinering 

1975 - Surveiller et punir. Naissance de la prison (vertaald als: discipline, toezicht en straf) 

is een genealogisch onderzoek naar de disciplinerende en normaliserende werking van macht 

de mens is verankerd in onzichtbare machts-structuren, instituties die hem disciplineren (vormen) 

mensen worden in gezin, kerk, school, leger, gevangenis, ziekenhuis, etc. maatschappelijk gekneed 

opdat ze 'normale' (d.w.z. aangepaste) mensen / burgers worden 

'waarheids-praktijken' houden de mens in een keurslijf en onderwerpen hem aan het heersende épistèmè  

 

pan-opticisme 

het pan-opticum (latijn: al-ziend) staat in dit boek symbool voor de samenleving 

het pan-opticum is een specifieke gevangenis bedacht door Jeremy Bentham (een verlichtings-filosoof) 22 

bestaat uit een ronde ruimte met in het midden een toren voor de bewakers; de cellen zitten langs de buitenmuur 

doel van het ontwerp is de mogelijkheid tot constante observatie (of de suggestie daarvan) van de gevangenen 

de gevangenen weten dat zij geobserveerd kunnen worden, maar kunnen niet zien of dit daadwerkelijk gebeurt 

gedachte hierachter is dat zij hun gedrag zullen aanpassen, omdat wat zij doen gezien zou kunnen worden 

in hun beleving zou een alomtegenwoordigheid van controle postvatten (geweten gebaseerd op controle) 

Foucault noemt dit onderliggende sociale principe: pan-opticisme 23 

het Franse strafrecht spreekt over maisons de correction, het Amerikaanse strafrecht over correction centres 

dit berust op een samengaan van savoir (kennis) en pouvoir (macht) 

pedagogiek, psychologie, psychiatrie, criminologie, seksuologie en medische wetenschap zijn machts-strategieën 

het beoogde resultaat is assujettissement (onderwerping; vgl. islam, van arabisch: salema = onderwerping) 

het gaat hierbij niet om dé macht in marxistische zin, maar macht in nietzscheaanse / structuralistische zin 

‘waarheid’, ‘de rechtvaardige samenleving’ en ‘het goede leven’ zijn tijdgebonden contingente ideeën 

een voorlopige en toevallige uitkomst van een historisch proces dat winnaars en verliezers kent 

het hier & nu is dus geen onproblematisch gegeven, en niet noodzakelijk zó ... (het kan ook anders) 

macht gaat over controle en ordening: dwang (répression), overheersing (domination), en beheer (gouvernement) 

niet geweld en harde repressie, maar disciplinering en normalisering zijn de moderne macht 

dat vereist een kritische houding van verzet (weerspannigheid), en deze is politiek van aard 

"Ongetwijfeld is het belangrijkste momenteel niet om te ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij zijn" 
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Paul Frissen: De Fatale Staat, 2013  (over de alom interveniërende verzorgingsstaat) 

het populisme is een product van de verzorgingsstaat, en dubbel in haar eisen: 

  het populisme eist meer interventie (de staat moet alle problemen en ongemakken oplossen; en wel nu), 

  maar tegelijkertijd ook minder betutteling / paternalisme (geen verkeersboetes, maar boeven vangen) 

 

de overheid gaat daarom meer controleren en (preventief) interveniëren (machtsuitoefening),  

maar op een onzichtbare manier; zonder de schijn van paternalisme (terwijl het dat wel is) 

securitisatie en preventie leidt niet tot meer nabijheid, maar tot onzichtbaarheid van de overheid / staat 

de staat wordt technocratisch / totalitair (Huxley's Brave New World / Foucault's pan-opticisme) 

"We moeten onze mensen beschermen tegen het gif van de radicalisering... 

  op de schoolpleinen, in de huiskamers, overal waar we kunnen..."  (Lodewijk Asscher; 28-2-2015) 

als je iets tot probleem benoemd, betekent dat je al aan het nadenken bent over een oplossing 

het geloof in maakbaarheid, is het geloof in kennis / informatie (kennis = macht & meten = weten) 

dus: data  informatie  interventie... maar leidt tot onbedoelde gevolgen (lot, tragiek) 

de reflex tot ingrijpen, de wereld te redden, is hubris (hoogmoed).. niets doen is altijd een optie, is ook handelen 

de terugtrekking is het moeilijkst... “iedereen kan een bom gooien, maar hem onschadelijk maken is moeilijker” 

 

"meer blauw op straat" is een schreeuw om erkenning, dus juist om zichtbaarheid van de politiek 

populistische leiders zijn charismatisch, bedrijven symbolische en esthetische politiek 

hun handelen belichaamt het politieke, ook al suggereren ze in hun belofte utopische 'verlossing' 

maar ‘het politieke’ gaat om strijd en erkenning, en dat heeft de verzorgingsstaat niet willen accommoderen 

de verzorgingsstaat is voortdurend bezig geweest met bemoederen (zoals in Brave New World) 

 

de politiek moet niet alles willen oplossen, depolitiseren / pacificeren, maar juist verschillen accommoderen 

'het politieke' is een strijd-toneel waar geweld is voorbehouden aan de staat, die gebonden is aan de wet 

de afstand (niet nabijhied) tussen burger (gerepresenteerde) en politiek (representatie) is essentieel 

zonder die afstand verwordt het politieke tot het maatschappelijke / sociale (vgl. Arendt) 

politieke representatie is een daad van creativiteit (een kunst, geen wetenschap), en vereist vrijheid 

want politiek gaat om (artistieke) vrijheid, verbeelding, niet om feitelijke representatie (van achterban of feiten) 

politiek is geen toegepaste wetenschap, maar een spel tussen tegenstrijdige belangen / ideologieën 

dat spel moet niet geneutraliseerd worden door een alom aanwezige staat; de staat moet zich afzijdig houden 

de overheid moet zelf geen opvattingen hebben over waarheid, vrijheid, waarden, hoop, het goede leven, etc. 

 

"De gedachte dat de democratie floreert bij de gratie van gedeelde waarden is een van de meest bedrieglijke 

simplificaties waaraan het bestel lijdt. Een democratie kan bijdragen aan sociale cohesie, zeker, maar juist 

niet door dat synoniem te achten aan harmonie, aan consensus, allemaal hetzelfde geloof, allemaal dezelfde 

levensovertuiging of levensstijl. Sociale cohesie kan ontstaan door op een subtiele, maar effectieve wijze om 

te gaan met verschillen en tegenstellingen, opdat ze voor iedereen draaglijk worden. Daarvoor hebben we de 

democratie en haar steunberen nu juist in het leven geroepen. Het is dus een grote vergissing dat de 

samenleving bijeen wordt gehouden door gedeelde waarden. Alleen in de droom van utopisten en dictators 

bestaat er één volk met één waardenpatroon. Democratische waarden zijn geen inhoudelijke waarden maar 

regulerende, zoals de waarden van de rechtsstaat dat zijn. Inhoudelijk zeggen ze niets over het goede leven, 

juist niet, anders zou de democratie partij zijn in conflicten in de maatschappij. Democratie gaat, kortom, over 

de regelingen die we hebben vanwege het feit dat we niet alle inhoudelijke waarden delen, om de onenigheid 

over die waarden te beheersen." (Kees Schuyt, interview met de Groene Amesterdammer, 2014) 



 73 

Frissen: de politiek moet de tragedie, het noodlot, weer toelaten: niet alle ellende is te voorkomen / beheersen 

de utopie van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid, emancipatie en vooruitgang) is meer dan genoeg gerealiseerd 

de alom interveniërende verzorgingsstaat graaft haar eigen graf omdat ze zich tegen het leven keert 

ze dult geen strijd, frictie, onvoorspelbaarheid, risico, leed, en eindigheid; m.a.w. alles dat inherent is aan het leven 

 

"Alle primaire vijandigheden zijn te herleiden tot het feit dat de dood is afgesplitst van het leven [...] het leven 

is te gevaarlijk om te leven, maar ook weer te kostbaar om weg te gooien. [... Maar] wie inziet dat de 

kringloop van vervreemding en vlucht ten slotte altijd wordt gesloten door de eigen dood, die moet ook 

begrijpen dat men de cirkelgang beter andersom kan laten verlopen, via het leven in plaats van de verdoving, 

via het risico in plaats van de beveiliging, via de belichaming in plaats van de gespletenheid. [...] Hoe meer 

het leven zich beveiligt, des te meer echter wordt het gevirtualiseerd, afgeschreven en te vondeling gelegd; 

het wordt gereduceerd tot potentieel dat zich niet wil verwerkelijken omdat werkelijkheid zonder risico niet 

mogelijk is."  (Peter Sloterdijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
1  al sinds mensenheugenis (2000-1500 v.Chr.) worden er ideale samenlevingen beschreven 
    dit heeft ongetwijfeld te maken met de capaciteit van homo sapiens om te denken in scenario's: 
    mensen kunnen zich gebeurtenissen (episodes) herinneren, en daarmee ook voorstellen (verbeelden) 
    een verbeelde of voorbije stand van zaken kan dus geëxtrapoleerd worden naar de toekomst 
    het streven naar een betere stand van zaken lijkt inherent aan het menselijk denken 
     (en daarmee de onvrede die voortvloeit uit het besef dan het gras elders groener zou kunnen zijn) 
 
2  Plato (428-347 v.Chr.): Politeia / de Staat, boek I-V: de utopische staat en de ideale samenleving  
    in de Politeia (de Staat) verdeelt Socrates/Plato de inwoners van de staat in drie klassen, 
    met bijbehorende deugden (wijsheid, dapperheid, gematigdheid, rechtvaardigheid) op grond van de 3 zielsdelen 
     (staat en mens verhouden zich als een macro-kosmos tot een micro-kosmos) 
     1] de wachters (politieke elitie, geleid door filosofen) ordenen en besturen de staat 
         gebaseerd op het kennende zielsdeel (wijsgerig, beschouwend, reflexief) -> deugd = wijsheid 
     2] de helpers (middenklasse: militaire macht en de politie) zorgen voor verdediging & bescherming 
         gebaseerd op het strevende zielsdeel (ambitie, discipline)  -> deugd = dapperheid (juiste oordeel over wat te vrezen) 
     3] de werkende klasse (economie: boeren, handelaren, handwerklieden) materiële grondslag; productie van goederen 
         gebaseerd op het begerende zielsdeel (verlangens, pleziertjes en genot) -> deugd = gematigdheid 

gematigdheid en zelfbeheersing is de deugd die de 3 klassen samen delen (maar betreft vooral de laagste klasse) 
de functie van elke klasse is het welzijn van het geheel 
iedere klasse in de staat heeft zijn eigen functie en er zullen dus geen interne conflicten zijn 
de staat vormt zo een harmonisch geheel, in al haar onderdelen goed 
rechtvaardigheid betekent "het zijne doen", d.w.z. dat iedereen doet waar hij het best geschikt voor is 
onrechtvaardigheid is het zich bemoeien met elkaars taken: dat leidt tot wanorde en instabiliteit 
rechtvaardigheid is dus een toestand van orde en evenwicht in de staat, 
die ontstaat doordat alle delen goed met elkaar samenwerken 
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het leven van de wachters en helpers verloopt in volledige gemeenschap; gelijkend een communistisch model 
de mannen delen opvattingen, vrouwen, kinderen en goederen met elkaar; 
dus geen particulier bezit, geen gezin, geen geld, en altijd gemeenschappelijk eten 
ze krijgen kost & inwoning, maar bezitten geen eigendommen: dit om corruptie en aardse verlangens te weren 
hun geluk ligt in het uitoefenen van hun taak: het dienen van de gemeenschap (het geheel, het collectief) 
een grondwet is niet nodig, een gedegen vorming van de wachters des te meer 
ieder lid van de militie doorloopt dezelfde lichamelijke training, militaire vorming en theoretische opleiding 
wie naast militaire kwaliteiten ook blijk geeft van filosofische kwaliteiten, wordt geselecteerd voor leidinggevende taken 
vanaf 30 jaar wordt een select groepje ingewijd in filosofie & vanaf 50 jaar komt de top in aanmerking voor de regering 
het "van het begin af aan een maatschappij opbouwen" suggereert een geloof in maakbaarheid 
dit illustreert een overgang in het Griekse denken van de tragedie naar een geloof in het menselijk kunnen 
door gebruik te maken van zijn verstand kan de mens 'het lot naar zijn hand zetten' 

Plato's voorstel is de maatschappij onder te verdelen in socio-economische klassen: goud, zilver, brons, ijzer 
de gouden klasse bestaat uit burgers die gedurende 50 jaar getraind worden voor regerende elite 
de ideale staat heeft weinig wetten, geen advocaten, en zendt zelden burgers naar het front 

Politeia / de staat (Achterhuis: p.75-100) - samenvatting: 
- de mens heeft behoeften: voedsel, onderdak, kleding, bescherming, etc. 
- burgers kunnen niet in al hun eigen behoeften voorzien, en zijn aangewezen op andere beroepen 
- ieder heeft een talent en scholing in een specialisatie, en kan zich daar het best aan houden 
- het ruilen van grondstoffen, bewerkte materialen, en diensten leidt tot handel; lokaal en internationaal 
  (deze simpele samenleving, waarin mensen in hun basale behoeften voorzien, is een sobere utopie) 
- maar aangezien mensen meer luxe (lust) willen, zal de maatschappij omvangrijker en complexer worden 
- er zullen kunstenaars, muzikanten, dansers, schrijvers ontstaan, en mensen zullen ongezonder leven 
- er zullen dus ook doktoren, kinderverzorgsters, kappers, etc. nodig zijn, en een boel meer vee 
- het onbeperkt streven naar luxe en bezit leidt zo tot schaarste, en aldus tot strijd (en oorlog met andere landen) 
- er moet dus een gespecialiseerd leger op de been gehouden worden; ter verdediging en voor kolonisering 
- militairen moeten bijzondere kwaliteiten hebben: moed, temperament, fysieke kracht, en een sterke wil, 
  maar tegelijkertijd kritisch (alleen de vijand moet bestreden) en goedaardig naar de eigen bevolking 
- dit vraagt om een gedegen selectie en training van degenen die de gemeenschap moeten gaan beschermen 

de Staat, boek VIII-X: de vijf verschillende staatsvormen: 
- aristocratie: bestuurd door de 'besten' (áristos: bekwaam) = ideaal: iedereen heeft zijn plek, in dienst van het geheel 
- timocratie: bestuurd door militairen (vergelijkbaar met het Spartaanse systeem): machtstrijd leidt tot oligarchie 
- oligarchie: bestuurd door rijken: corruptie en vriendjespolitiek zal leiden tot revolutie 
- democratie: bestuurd door populisten: vrijheid zal leiden naar chaos en vervolgens naar tirannie 
- tirannie: bestuurd door een tiran: leidt tot uitbuiting en slavernij 

- er zijn dus 5 politieke constituties (staatsvormen), en ook 5 psychische constituties (karakters) 
- alleen de monarchie / aristocratie is is een stabiele, volmaakte regeervorm 
- de leidende groep (aristocratische elite) moet in dezelfde kenmerken uitblinken 
- bezit van vrouw en kinderen mag de ontwikkeling / training van de leidende groep niet in de weg staan, 
  en vrouwen moeten zelf ook deel uit kunnen maken van de leidende groep, net als bij andere beroepen, 
  immers: mannen en vrouwen verschillen alleen qua baren / bevruchten, en fysieke kracht; verder niet 
- als man en vrouw in alle andere opzichten gelijk zijn, moeten zij dezelfde behandeling en training krijgen 
- mannen en vrouwen leven en delen dus in alles gezamenlijk, wat zal leiden tot nakomelingen 
- om de excellentie van de leidende groep te vergroten, moeten alleen de besten veel kinderen krijgen 
- de regering moet d.m.v. ceremonies en 'loting' de beste partners aan elkaar koppelen 
- deze geboorte-planning is staatgeheim, de betrokkenen moeten het ervaren als een speling van het lot 
- jonge mannen die zich hebben onderscheiden worden beloond met privileges aangaande sexualiteit 
- opvoeding zal gemeenschappelijk zijn, dus moeten ouders niet weten wie hun kinderen zijn, en vice versa 
- kinderen moeten meteen na de geboorte worden ondergebracht in creches, zodat moeder haar kind niet ziet 
- zo kan de leidende groep zich volledig wijden aan haar taak, zonder ouderlijke beslommeringen 
- kinderen van minder begaafden en/of met gebreken moeten worden verborgen, dit i.v.m. zuiverheid 
- alleen mannen en vrouwen op het hoogtepunt van hun excellentie mogen kinderen produceren 
- kinderen voortgebracht door een niet door de staat erkend koppel worden beschouwd als bastaard 
- daarbuiten is iedereen vrij om sex te hebben, zolang ze maar geen kinderen krijgen: geen bastaards dus 
- alle wettige kinderen zijn voor ieder lid van de groep zoon/dochter, en andersom: vader/moeder 
- verder moet het onderlinge gevoel van eenheid en verbondeheid bevorderd worden: 1 voor allen, allen voor 1 
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3  Nederlandse vertaling te downloaden van http://members.home.nl/muschter/atlantis.pdf 
    Nova Atlantis is een van de eerste science fiction verhalen, en daarbij zeer vooruitziend 
    het gaat over het eiland Bensalem; letterlijk een technocratie, maar tevens een verzorgingsstaat 
    Salomon's Huis (inspiratie voor de Royal Society) is een soort KNAW alsmede de regering 
    het is zeer georganiseerd met vele specialisaties en grote mate van arbeidsdeling: een enorm bedrijf 
    een opsomming met 20 alinea's (beginnend met: "wij bezitten ook...") etaleert de verworvenheden 
    Salomon's Huis streeft naar de vermeerdering van gezondheid, macht (over de natuur), en rijkdom 
    Bacon's leus was: "kennis is macht" - macht, kennis en maakbaarheid zijn één en hetzelfde 
    Salomon's Huis heeft als doel: "kennis van de oorzaken en verborgen bewegingen der dingen, en het 
    verleggen van de grenzen der menselijke heerschappij voor het tot stand brengen van alle mogelijke dingen" 
    veel van die "mogelijke dingen" zijn vandaag gerealiseerde utopie; bijv. biotechnologie 
    Bensalem is een consumptie-paradijs, en iedereen is er gezond, rijk en veilig, en dus tevreden 
    over hoe de samenleving geordend is zegt Bacon bijna niets, maar misschien heeft ze geen ordening nodig: 
    net als bij ons geldt: als het goed gaat met de voorzieningen houdt de burger/consument zich rustig 
 
4  Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia 
    de hoofdstad Amaurot laat zich vertalen als schaduwplaats, of volgens Achterhuis (2006) als luchtkasteel 
    de verteller heet Raphael Hythlodaeus (vertaald: Raphael Nonsenso) 
    er zijn diverse toespelingen op Plato's Politeia: het geluk vinden de Utopiërs niet in genot, maar in soberheid 
    van staatswege krijgen ze ieder 2 stel identiek simpele kleding, want uiterlijk vertoon is ijdel en schijn 
 
5  Achterhuis (2006) stelt dat er geen wezens-definitie (essentie) van is te geven, 
    omdat niet alle utopieën evenveel dezelfde of kenmerken delen 
    maar er zijn familie-gelijkenissen (idee ontleent aan Wittgenstein): 
    zoals familie-leden op elkaar kunnen lijken, zonder persé alle kenmerken te delen 
    toch kunnen we vaak stellen: typisch een ... 
    op die manier kunnen we volgens Achterhuis ook de dystopie tot de utopie rekenen 
    (m.i. is dit niet verhelderend: een dystopie bedoeld is als waarschuwing, niet als uitnodiging) 
 
6  een voorbeeld van het laatste zijn Ik, Bubanik (Harry Mulisch), en 1984 (George Orwell): 'Newspeak' 
    idee hierachter is dat taal het medium / vehikel is van ideeën en dus een manier van denken oplegt 
    (er wordt vaak gesteld dat onder bepaalde regimes of in sekten worden mensen gehersenspoeld, maar 
      de vraag is of je niet altijd geïndoctrineerd bent door de taal die er binnen je samenleving wordt gebezigd) 
    dit betekent ook dat bepaalde literatuur, en andere media, verboden (of verbrand) kan worden 
    zo is Mein Kampf (ook na stemming in de 2e kamer in 2007) nog steeds in Nederland verboden 
 
7  Confucius (551-479 v.Chr.) leefde tijdens de Lente- en Herfstperiode (722-481 v.Chr.) 

Confucius zag in zijn tijd cultureel & moreel verval: decadentie, wantrouwen, machtspolitiek, cynisme, etc 
model voor de ideale samenleving stond het Zhou-rijk, m.n. het staatje Lu,waar hij geboren en getogen was 
alle inwoners van Lu kenden hun plaats, waren altijd tevreden, en leefden in vrede en volgens de wet 
model voor de ideale leider stonden de stichters van de Zhou-dynastie: Wen (de beschaafde) en Wu (de krijger) 
Confucius identificeerde zich met de hertog van Zhou, die als regent optrad voor de zoon van koning Wu 
de klassieke cultuur, de normen en waarden van de Zhou-dynastie, moesten in ere herstelt worden 
de teloorgang van de beschaving had alles te maken met de verwording van de taal 
hij pleitte daarom voor zhengming / cheng-ming: de rectificatie van namen 
sociale wanorde komt voort uit het verkeerd interpreteren van de werkelijkheid door verkeerd taalgebruik 
als woorden / namen niet in overeenstemming zijn met de ware werkelijkheid verwordt de taal, 
en ontaardt de cultuur; mensen zullen niet weten hoe te handelen / zich te gedragen 
correct taalgebruik leidt tot helderheid omtrent de werkelijkheid, en de sociale verhoudingen 
zonder rectificatie van namen (gestandaardiseerde taal) zullen er verschillende werelden / culturen ontstaan 
namen / woorden zijn moreel beladen: en moeten sociale relaties en situaties correct weergeven 
de sociale positie / functie van de mens ligt besloten in zijn ‘naam’ 
zo heeft de naam ‘vader’ de morele implicatie dat hij goed voor zijn kinderen moet zorgen, 
terwijl de naam ‘zoon’ betekent dat hij zijn vader dient te gehoorzamen 

"laat de vorst een vorst zijn, de minister een minister, de vader een vader en de zoon een zoon" 
d.w.z: een heerser moet heersen, een moeder moet moederen, een zoon/dochter moet gehoorzamen, 
en een (biologische) vader moet dus ook (in sociaal-pedagogisch opzicht) een vader zijn 
dus: het beestje bij de naam noemen, en de functie uitoefenen van wat de term in essentie betekent 
Confucius stelt dat mensen in zijn tijd niet meer in overeenstemming met hun ‘naam’ handelen 
de mens moet er naar streven om de essentie van zijn maatschappelijke rol te verwezenlijken 
Confucius benadrukt daarbij dat leiders / ouders het respect van hun kinderen / volk ook moeten verdienen 
als deze wederkerigheid ontbreekt, kan de sociale hiërarchie niet goed functioneren 

http://members.home.nl/muschter/atlantis.pdf
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8  Mao Zedong / Tse-tung (1893 -1976) riep in 1966 de Culturele Revolutie uit (die duurde tot 1969) 
    de Rode Garde moest het 'oude China' te vernietigen en alle contra-revolutionairen terechtstellen 
    leraren, intellectuelen, artsen, opstandige boeren en arbeiders werden opgesloten in heropvoedingskampen 
    traditionele cultuurelementen die aan iets anders herinnerden dan aan de revolutie werden verboden 
    tempels, antiek, muziek-instrumenten, traditionele kleding, bibliotheken en universiteiten werden verwoest 
 
9  in de 16e t/m de 18e eeuw werd de utopie meestal verbeeld als een 'elders' (zoals More's Utopia) 
    in 1770 verschijnt L'an 2440 van Louis-Sebastien Mercier: een science fiction utopie gesitueerd in de toekomst 
    de wereld is dan een eenheid, een federatie van staten, met (destijds) ongekende communicatie-middelen 
 
10  hun opa was Thomas Henry Huxley (bijgenaamd Darwin's Bulldog), geducht verdediger van het darwinisme 
 
11  plot: één van de hoofdpersonages is Bernard Marx, een intelligente alfa-mens, bij wie echter 'een steekje los' zit 
    Bernard Marx vertoont trekken van de 'pre-Fordiaanse' mens en is 'ouderwets' verliefd op Lenina Crowne 
    ze reizen naar een reservaat in New Mexico waar een primitieve maatschappij in stand wordt gehouden 
    vonder de indianen leeft ene John (Savage / de Wilde), die kennis heeft van het werk van Shakespeare 
    John reist met Bernard mee terug naar Londen, naar de 'mooie nieuwe wereld' waar iedereen gelukkig is 

"How beauteous mankind is! O brave new world, That has such people in it!" (Shakespeare: The Tempest) 
    maar al snel veranderd John's beeld van de Brave New World in een dystopie 
    hij verafschuwt het hedonisme, het overmatig gebruikt van soma, de promiscuïteit en gebrek aan respect 
    John ontketent een opstand onder de lagere kasten, en wordt gearresteerd 
    hij wordt voorgeleid bij Mustapha Mond (één van de 10 World Controllers en toezichthouder op censuur) 
    Mond legt het principe van moderne maatschappij uit: alles dat stabiliteit ondermijnt is staatsgevaarlijk 
    kunst en religie zijn uit den boze, maar ook de wetenschap moet opereren binnen vastgestelde grenzen 
    John houdt vast aan het recht op vrijheid; om ongelukkig, oud en ziek te worden, en in onzekerheid te leven 
 
12  soma is een (waarschijnlijk) hallucinogene drug die genoemd wordt in de brahmanistische Veda's 
 
13  de werking van hypnopaedia (passief leren in je slaap) werd door elektro-encefalografie gestaafd 
 
14  het lijkt erop dat Huxley's 'welvaarts-staat' meer aansluit bij onze maatschappij dan Orwell's totalitaire staat 

     maar volgens journalist Chris Hedges zijn we op weg van Huxley's dystopie naar Orwell's repressieve regime: 

"Orwell en Huxley hadden het allebei bij het rechte eind. [...] De wetten die de roofzuchtige ondernemers in toom hielden zijn 

afgeschaft of herschreven. Maar nu is de staat zelf nagenoeg failliet door de reusachtige overheids-tekorten en de permanente 

oorlogen. Tijd voor Big Brother om over te nemen. Manipulatie maakt plaats voor naakte controle door de staat. Het totalitaire 

systeem van de vrije markt is veel verfijnder dan de vroegere vormen van totalitarisme. Politieke participatie en burgerlijke vrijheden 

worden ondermijnd. [...] Het resultaat is een “monochroom informatiesysteem.” Wie buiten dat systeem vragen stelt (Ralph Nader, 

Noam Chomsky) wordt afgedaan als “buitenaards, extremistisch.” De media laten ons in een fantasie-wereld leven. [...] Van een 

“kapitalistische democratie” is de staat geëvolueerd tot een neo-feodale ondernemersstaat. [...] Het tijdperk van het amusement is 

vervangen door dat van de repressie. De regering leest onze e-mails en luistert onze telefoongesprekken af. Veiligheidscamera’s 

registreren ons doen en laten. Op het internet circuleren onze voor-en afkeuren. Voortdurend worden we opgeroepen waakzaam te 

zijn en verdachte activiteiten te melden. De vijand is overal. Wie het niet eens is met de dictaten van de oorlog tegen de terreur 

wordt brutaal het zwijgen opgelegd. Protesten zoals die tegen de G-20 in Pittsburgh en Toronto worden beantwoord met 

draconische politiemaatregelen die in geen enkele verhouding staan tot het “gevaar.” Pro-Palestijnse activisten worden beschuldigd 

van “hulp aan buitenlandse terroristische organisaties,” en voor de rechter gesleept."  (Hedges: A Brave New Dystopia, 2011) 

 
15 De Cirkel is een bedrijf, een soort combinatie van Google en Facebook, waar Mae Holland komt te werken. Ze moet allereerst haar 
capaciteiten laten zien op de klantenafdeling. Mensen moeten zo tevreden mogelijk zijn en dat blijkt uit de cijfers die ze krijgt. Als ze slechts 
96% scoort moet ze navragen hoe ze haar service kan verbeteren. Ook haar productiviteit moet omhoog: tussendoor kan ze ook wel 
enquêtes beantwoorden, maar bovenal geldt de verplichting dat ze sociaal moet zijn. Dat betekent deelnemen aan activiteiten op het terrein 
van De Cirkel, maar ook digitaal ‘smiles‘ of ‘frowns‘ uitdelen. In ruil daarvoor krijgt ze allerlei zaken gratis, mogen haar ouders gebruik maken 
van een gratis ziektekosten-verzekering en klimt Mae in allerlei sociale ranks. Maar De Cirkel wil meer, altijd onder het mom van de 
verbetering van de wereld. Iedereen wil misdaad tegengaan toch? Hoe goed zou het dan niet zijn als we altijd de mogelijkheid hadden tot 
gezichtsherkenning en de misdadigers er zo uit zouden kunnen halen? De Cirkel wordt, naarmate mensen steeds meer privacy inleveren, 
steeds nadrukkelijker een dystopie. In 1984 van George Orwell is de slogan ‘Onwetendheid is kracht’ een van de kernwaarden van het 
systeem, in De Cirkel wordt dat het tegenovergestelde: ‘Privacy is diefstal'; iedereen mag altijd alles weten, alles moet transparant zijn Ook 
Mae gaat mee in die volstrekte openheid en wordt het boegbeeld van de firma als zij dag en nacht met een camera gewapend is. 
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16  de hoofdpersoon, een undercover-agent, reist onder invloed van een magische drug terug in de tijd naar de Maya-indianen in Mexico: 

"Terwijl ik naar voren stapte en één van de werkers aansprak, voelde ik het verstikkende gewicht van insect-achtige controle bezit 
nemen van mijn gedachten en gevoelens en ze in voorgeprepareerde mallen duwen, mijn geest in een klamme houdgreep 
nemend. De landarbeider keek me aan met lege levenloze ogen, zonder nieuwsgierigheid of gastvrijheid, en gaf me een schoffel. 
Zoals gezegd is het controle systeem afhankelijk van de maya-kalender die de symbolen bevat die alle gedachten en emoties 
representeren die mensen kunnen hebben onder dergelijk verstikkende omstandigheden. De kalender en heilige boeken zijn de 
instrumenten waarmee zij het denken van de bevolking controleren. Ik ontdekte dat de maya-priesters zelf niet eens prcies wisten 
hoe het systeem werkt. Met de drug waarmee ik hier naartoe gereist ben nam ik bezit van het lichaam van één van de priesters, en 
verschafte mijzelf toegang tot de kamer waar de kalender en de heilige boeken werd bewaard. Ik vernietigde de kalender, het 
controle-apparaat, en verbrandde de heilige boeken. Zo medogenloos als het systeem het denken, voelen en waarnemen van de 
werkers had beheerst, keerde het systeem zich nu tegen zichzelf en gaf opdracht om zichzelf te ontmantelen en de priesters te 
doden. De priesters bleken niets anders te zijn dan woord en beeld, een oude film met acteurs die allang dood waren, die 
voortdurend opnieuw werd afgespeeld. De maya-kalender was onder haar eigen gewicht bezweken."  

(The Soft Machine, 1961; The Mayan Caper) 
 
17  http://www.vpro.nl/superstreamme/kijk/ondemand/afleveringen/aflevering-2.html 
 
18  nader beschouwd gaat het Popper niet zozeer om utopisch denken, alswel om historicisme (Hegel / Marx): 
    d.w.z: het geloof dat de geschiedenis zich noodzakelijk volgens bepaalde wetten ontvouwt, en leidt naar een doel 
 
19  "Propaganda is to a democracy what the bludgeon is to a totalitarian state. But when the state loses the bludgeon, when you can’t control 
people by force, and when the voice of the people can be heard you have this problem - it may make people so curious and so arrogant that 
they don’t have the humility to submit to a civil rule, and therefore you have to control what people think." (Noam Chomsky) 
 
20  Stanley Milgram: Obedience to Authority: An Experimental View, 1974 
 
21  vgl. Thomas Kuhn's theorie over paradigma's in: The Structure of Scientific Revolutions (1962) 
    het begrip paradigma beperkt zich echter tot een wetenschappelijk vakgebied 
    het épistèmè van Foucault is breder, omvat meerdere vakgebieden en sociale waardesystemen 
    ook is de duur van een épistèmè langer dan dat van een paradigma: het is meer gelijk aan 'tijdperk' 
 
22  het principe van het pan-opticum is o.m toegepast in de koepelgevangenissen van Breda, Arnhem en Haarlem 
 
23  net als Foucault ziet beat-schrijver William S. Burroughs taal als iets dat macht over ons uitoefent, i.p.v. iets dat wij gebruiken 
    hij stelt dat "God" dezelfde functie (pan-opticisme) heeft: de suggestie van constante observatie; alomtegenwoordigheid van controle. 
    Burroughs pleit voor een subversieve omgang met taal; de cut-up techniek. hij versnijdt bestaande text (krant) op lukrake manier, 
    zodat associatielijnen worden doorgesneden. daarmee zouden onze waarnemings-mallen ontmantelt kunnen worden 
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