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1]   normaliteit, macht & wetenschap 
 

 

 

 

een samenleving is geen gegeven entiteit die bestaat, los van wat de leden van die samenleving ervan vinden 

elke samenleving moet verbeeld worden, a.h.v. ideologie, religie, normen & waarden, cultuur, etc. 

maar elke samenleving bestaat uit individuen, met hun eigen opvattingen, belangen en eigenaardigheden 

zeker grootschalige complexe samenlevingen worden gekenmerkt door pluriformiteit en heterogeniteit 

daarom zijn er wetten en gedragsregels die stipuleren wat geoorloofd (conform de norm) is, en wat niet 

daarnaast zijn er tal van informele sociale processen die het onderscheid normaal / abnormaal consolideren 

van roddel & achterklap tot aan het politieke en publieke debat zoals gevoerd via media, en alles daar tussen in 

 

normaal is een term die verwijst naar dat wat de norm (regel) is, maar ook naar dat wat 'gewoon' is 

abnormaal verwijst naar wat afwijkend is; wat afwijkt van het gemiddelde, of van wat we 'gewoon' (gewend) zijn 

abnormaliteit (of deviantie) is dus een ambigu begrip: 

  het verwijst op descriptieve wijze naar iets wat afwijkt van het gemiddelde 

  het verwijst op normatieve wijze naar iets wat gezien wordt als onwenselijk 

 

in pre-moderne en totalitaire samenlevingen (Noord-Korea) vallen beide veelal samen: afwijkend = onwenselijk 

in moderne democratische samenlevingen is juist het bepalen van die grens inzet van een voortdurend debat 

  aan de ene kant zijn vrijheid & autonomie hoog aangeschreven waarden, dus ook om je niet te conformeren 

  aan de andere kant voelen we ons gedwongen grenzen te stellen aan wat aanvaardbaar is 

 

hoe deze beide waarden te verenigen is de inzet van het huidig maatschappelijke en politieke debat 

 iedereen moet weten dat vrijheid & autonomie de kernwaarden zijn van de westerse samenleving 

 zij die niet kunnen of willen voldoen wijken af van deze norm en vormen een probleem dat opgelost moet worden 

het tweede laat zich echter moeilijk rijmen met het eerste 

zodoende zien we door de decennia heen daar de nadruk voortdurend verschuift tussen beide 

 

sinds een paar jaar bezigen politici termen als 'normaal doen' en de 'gewone man' 

  Frans Bauer wordt door NRC (dec 2017) geidentificeert als 'gewone Nederlander'  

  in zijn H.J. Schoo-lezing (sept 2017) verwees Sybrand Buma (CDA) 11 x naar de 'gewone Nederlander' 

  Mark Rutte riep in een pagina-grote advertentie in diverse kranten (jan 2017) op tot 'normaal doen'  

    in de aanloop naar de verkiezingen richtte hij zich in deze open brief ‘aan alle Nederlanders’  

    daarin uit hij zijn zorgen over hoe we met elkaar omgaan: ‘alsof niemand meer normaal doet’ 

    sommige mensen weigeren zich aan onze gewoontes aan te passen en wijzen onze waarden af  

    we moeten duidelijk maken wat normaal is en wat niet, onze waarden actief verdedigen: ‘doe normaal of ga weg’ 

 

deze tekst toont iets wezenlijks van de rol van normaliteit in de verbeelding van een samenleving: 

  er wordt gewezen op onacceptabel gedrag; dit heeft betrekking op moraal 

  er wordt gewezen naar een bevolkingsgroep (allochtonen); dit heeft betrekking op identiteit 

blijkbaar hebben moraliteit (normen & waarden) en identiteit (groepsvorming) veel met elkaar te maken 



2 

 

 



3 

 

Émile Durkheim (1858-1917) 

Volgens Durkheim speelt deviantie een functionele rol binnen elke samenleving: zonder afwijking geen norm 

deviantie is de vaststelling door leden binnen een groep/samenleving van wat afwijkt van de norm 

door het norm-overschrijdende te definieren, identificeren leden van de groep zich met de groepsnorm 

door bepaald gedrag of bepaalde groepskenmerken aan te wijzen als ‘afwijkend’ ontstaat een groepsidentiteit 

identiteit staat dus altijd in relatie tot het andere / de ander: dat wat niet normaal / conform de norm is 

deviantie (afwijkend gedrag) komt voort uit de veranderende solidariteit naarmate de samenleving complexer wordt 

in een traditionele samenleving met weinig differentiatie wordt moraal gereproduceerd door pressie & conformisme 

in een moderne gedifferentieerde samenleving komt solidariteit voort uit het besef van inter-afhankelijkheid 

wanneer ontwikkelingen sneller gaan dan de moraal zich aan de nieuwe orde kan aanpasssen, treedt anomie op 

anomie (van a-nomos = zonder norm / wet) is een term die hij introduceerde in zijn werk Suicide (1897) 

anomie is een mentale toestand die gekenmerkt wordt door afwezigheid of afwijzen van normen en waarden 

sinds de industriele revolutie en de ermee gepaard gaande urbanisatie nam ook de anomie toe 

in de verstedelijkte maatschappij is minder sociale controle en zijn er minder traditionele structuren 

welvaart reduceert de weerstand die we normalerwijs ontmoeten om dingen voor elkaar te krijgen 

welvaart stimuleert een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid, en daarmee ook anomie (en asociaal gedrag) 

Durkheim: "hoe minder beperkt men zich voelt, des te onverdraaglijker alle beperking lijkt" (Suicide, 1897) 

deviantie is een verschijnsel waarmee de grenzen van ‘de samenleving’ aangegeven worden 

een sociale functie ervan is het versterken van de solidariteit tussen leden van de samenleving 

degenen die niet van de norm afwijken voelen zich gesterkt in hun identiteit als ‘normale’ burger 

de gelederen sluiten zich tegen de zondebok (= de slecht geintegreerde 'ander'), die zo gestigmatiseerd wordt 

wanneer grote groepen individuen niet kunnen voldoen aan maatschappelijke normen wordt anomie pathologisch  

fragmentatie van de sociale identiteit leidt dan tot normloosheid, individualisme en eenzaamheid, of rebellie 

 

kennis & informatie in dienst van de veiligheid, zekerheid en vrijheid 

onze moderne westerse samenleving wordt gekenmerkt door een hoge mate van persoonlijke vrijheid 

tegelijkertijd leidt diezelfde moderniteit tot (een gevoel van) onbeheersbaarheid en risico's 

er wordt ons het gevoel gegeven dat onze vrijheid op het spel staat, hetgeen angst en onzekerheid veroorzaakt 

het antwoord op deze gevoelens is een roep om meer veiligheid en meer controle 

kennis & informatie vormen de sleutel tot het beheersen van factoren die onze vrijheid en veiligheid bedreigen 

tegelijkertijd roept dit de vraag op in hoeverre dit ten koste gaat van de vrijheid; van onszelf en van de ander 

hoewel vrijheid wordt gewaarborgd door een hoge mate van veiligheid, stelt ze ook hoge eisen aan het individu: 

er is een grote sociale druk om jezelf te ontplooien, talenten te ontwikkelen, 'te worden wie je bent' 

degenen die zich niet weten te bewijzen in de prestatie-maatschappij hebben dat aan zichzelf te danken 

deze meritocratische moraal stelt het individu verantwoordelijk voor zijn succes dan wel falen 

zo ontstaan 'winners' & 'losers', hetgeen consequenties heeft voor het zelf-beeld van mensen 

mensen voelen zich minder veilig en tonen zich minder solidair in een geindividualiseerde samenleving 

 

kennis en individuele vrijheid vormen twee peilers van ons moderne denken 

  wetenschap & technologie hebben de mens 'bevrijd' van zijn ondergeschiktheid aan de natuur / het lot 

  de centrering van het subject heeft de mens 'bevrijd' van 'benauwende' religieuze en collectivistische ideologieen 

 

in de filosofie van de Verlichting liggen individuele vrijheid en kennis / rationaliteit in elkaars verlengde 

de integratie van beiden heeft het mogelijk gemaakt dat we ons kunnen ontplooien: ‘worden wie we (eigenlijk) zijn’ 
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Michel Foucault (1926-1984)  

Foucault was filosoof en historicus van denksystemen: ideeën-geschiedenis 1 

zijn werk kan verdeeld worden over 3 periodes, waarin verschillende kernbegrippen centraal staan: 

waarheid & kennis (jaren '60), macht & disciplinering (jaren '70) en lust & het zelf (jaren '80) 

 

1961 - Folie et déraison; histoire de la folie à l'âge classique (geschiedenis van de waanzin) 

tijdens de verlichting (tijdperk van de rede en het subject) werd de waanzin geobjectiveerd en uitgesloten 

een proces van "onteigening", waarin de waanzinnige steeds minder zelf aan het woord wordt gelaten 

de waanzinnige werd steeds minder als een subject, en steeds meer als (studie)-object beschouwd 

men maakte van waanzin een ziekte en bracht ‘de gek’ aldus tot zwijgen 

 

17e & 18e eeuwse medische theorieën over gekken, gestoorden en abnormalen werkten als vorm van uitsluiting 

medici vatten waanzin op als on-rede (déraison); als een soort anti-these van de rede 

on-redelijk is wat buiten de rede valt en daar ook moet blijven, omdat de rede anders aangetast zal worden 

wat de rede is (en moet zijn) wordt dus mede bepaald door het andere van de rede: 

haar tegendeel (anti-these), wat zij niet wil zijn en dus buitensluit 

 

als de rede alleen maar kan bestaan door uitsluiting van onrede, dan is haar aanspraak op rationaliteit vals 

dan zijn waarheid en rede slechts één beperkte, historisch bepaalde vorm van rationaliteit en weten (kennis) 

Foucault beziet zo onze eigen cultuur door een relativerende antropologische bril 

 

er zit een systeem in deze manier van denken, die zich vertaalt naar een sociale en politieke praktijk 

die constructie van on-rede als waanzin presenteert Foucault als een gebeurtenis: de Grote Opsluiting 

overal in Europa gaat men rond 1650 gekken opsluiten in zogenaamde ‘hospitalen’, 

samen met zwervers, bedelaars, alcoholisten, geslachtszieken, homoseksuelen en god-loochenaars 

de psychiatrie van na 1800 is geen wetenschappelijke doorbraak en bevrijding van de gekken uit hun opsluiting, 

maar een andere manier om waanzin tot zwijgen te brengen 2 

door de eeuwen heen zien we aldus diverse manieren van uitsluiting en normalisering: 

uitsluiting, criminalisering, hysterisering, pedagogisering, socialisering,psychiatrisering, medicalisering 

 

savoir & discours 

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

Foucault's benadering van kennis & macht, van uitsluiting & 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, dat mensen disciplineert en onderwerpt aan de symbolische orde 

 

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) 

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 (gelijkschakeling) blootleggen 

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

maar nadruk leggen op wat verschilt, wat anders is of uitgezonderd wordt, het gemarginaliseerde 
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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 (denk aan Kant's ken-vermogen / aanschouwings-vormen) 

dus: dat wat het leven, denken, moraal en discours van een tijdperk bepaalt (vgl. Zeitgeist) 3  

 

macht & disciplinering 

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

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

het boek gaat over institutionele praktijken, en over lichamen die zich moeten schikken 

de positie van het subject als autonoom rationeel denkend wezen staat hierin steeds ter discussie 

 

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 / werknemers worden 

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

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) 

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 alle 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 alles wat zij doen gezien zou kunnen worden 

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

Foucault noemt dit onderliggende sociale principe: pan-opticisme 4 

het principe van het pan-opticum is o.m toegepast in de koepelgevangenissen van Breda, Arnhem en Haarlem 

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) 

in de discipline-maatschappij wordt macht uitgeoefend d.m.v. diverse disciplinaire 'apparaten' (dispositifs) 

tot dergelijke instituten behoren de school, de kazerne, de gevangenis, de kliniek en het gekkenhuis 

deze instituten ‘kneden’ het individu en vormen zo het ‘subject’ (letterlijk: onderworpene) 

ze vindt haar oorsprong in het vroegmoderne Europa maar kwam tot bloei na de industriële revolutie 

 

wetenschappelijke vooruitgang stelde machthebbers in staat burgers ‘wetenschappelijk’ te bestuderen & besturen 

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

het beoogde resultaat is assujettissement (onderwerping; vgl. het arabische salema = onderwerping) 

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

deze disciplinering, regulering en subjectivering van individuen tot burgers is gericht op beheersing 

denk aan bijv. het geboortecijfer, ziekteverzuim, levensduur, vruchtbaarheid, volksgezondheid,  

kindersterfte, voeding, huisvesting, productiviteit, etc. 

 

het moderne denken produceert zo een nieuwe vorm van onvrijheid: 

  wetenschap & technologie hebben de mens onderworpen aan de disciplinerende macht van experts 

  de centrering van het subject heeft de mens opgezadeld met de plicht om te voldoen aan de norm 
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wetenschap, technologie en de Verlichting / moderniteit 

 

1543 (dood van Copernicus) geldt als het begin van de wetenschappelijke revolutie 

peilers van de wetenschappelijke methode: 

   rationalisme: associatief en religieus denken maakt plaats voor eenduidige definities en logische gevolgtrekkingen 

   empirisme: instrumentele proefondervindelijke waarneming & herhaalbaarheid van experiment 

   kwantitatieve methode: wiskunde wordt de nieuwe taal van de wetenschap 

   meet-instrumenten vervangen zintuigen waardoor waarneming nauwkeuriger en gestandaardiseerd wordt 

   herhaalbaarheid van experimenten is een voorwaarde voor aanspraak op algemene geldigheid 

 

Francis Bacon (1561-1626) wordt beschouwd als ‘vader’ van de wetenschappelijke methode 

de leus “kennis is macht” wordt aan hem toegeschreven: kennis en maakbaarheid zijn één en hetzelfde 

zijn werk New Atlantis verraadt een utopisch geloof in vooruitgang door wetenschap & technologie 5 

 

dit utopische geloof in vooruitgang door wetenschap & technologie is een kenmerk van de Verlichting 

vanaf de 18e eeuw wordt een optimistisch geloof in emancipatie gekoppeld aan vooruitgang door kennis 

door zich ontworstelen aan de verstikkende moraal van het 'donkere' verleden kan de mens 'worden wie hij is' 

 

Immanuel Kant (1724-1804) komt de Verlichting neer op het motto: "sapere aude!" (= durf te weten / denken!) 

"Verlichting betekent bevrijding van de mens uit zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid. 

 Onmondigheid is het onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. 

 Aan jezelf te wijten is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, 

 maar een gebrek aan vastberadenheid en moed. 'Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!' 

 is dan ook het motto van de Verlichting." (Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?- 1784) 

 

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

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

 

met de opkomst van de natie-staat ontstaat de staats-burger: men moest zich voegen naar nieuwe regels 

d.w.z. dat diverse lokale etniciteiten ondergebracht moesten worden in het concept van de natie 

het nationalisme en nation-building zijn politieke strategieën om nationaal besef te bevorderen 

gepaard met de toenemende macht van natie-staten resulteert dit 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 

 

in de 19e eeuw (industriële revolutie) werden utopieën seculier en 'wetenschappelijk' (Comte, Marx) 6 

wetenschap & technologie stelden de mens in staat om de natuur naar zijn hand te zetten / te beheersen 

hetzelfde zou, volgens progressieve denkers, mogelijk moeten zijn voor mens & samenleving (de cultuur) 

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

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

zo werd de wetenschap aangewend om burgers en arbeiders te monitoren en te disciplineren 

 

de industrialisering vereiste een productieve en gedisciplineerde arbeiders-klasse (vgl. human resource) 

armoede, inefficiënte arbeid, volksgezondheid en dieet van de arbeidersklasse werden onderwerp van studie 

de 2e industriële revolutie werd gekenmerkt door de opkomst van de fabrieksmatige massa-productie 

schaalvergroting en toenemende complexiteit van het productieproces brachten problemen met zich mee 
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de wetenschappelijke bedrijfsvoering (scientific management) deed zijn intrede 

het monitoren en controleren van zoveel mogelijk gedrag moet leiden tot gedisciplineerde arbeiders 

standaardisatie en efficiency waren hierbij sleutelwoorden 

 

Frederick Taylor (1856–1915) meende dat arbeid puur rationeel-analytisch benaderd zou moeten worden 

als oorzaak van het inefficiënt werken zag hij de natuurlijke luiheid van de werknemer 

dit vroeg om nauwgezette controle op de arbeidsprestaties van de werknemers 

het productie-proces werd geanalyseerd (meten = weten) en gerationaliseerd 

voor elke werknemer werd een programma van opeenvolgende handelingen gemaakt 

zo ontstonden specialismen, afgestemd op de kennis en vaardigheden per werknemer 

Taylor wilde door nauwkeurige arbeidsstudies prestatie-verbeteringen bereiken 

er werden objectieve productie-normen vastgesteld, aan de hand waarvan men prestaties kon beoordelen 

centraal staat hierbij het meten van prestaties: gekeken wordt wát het meeste efficiënte productie-proces is 

efficientie betekent: nagaan welke bewegingen of handelingen geëlimineerd kunnen worden 

per persoon werd gekeken naar wie de benodigde handelingen voor een productieproces het snelste doet 

de ondernemer kan alleen maar goede arbeidsprestaties afdwingen door strenge arbeidsdiscipline 

 

Henry Ford (1863-1947) introduceerde een nieuw systeem van standaardisering, synchronisatie & specialisatie 

de lopende band (assembly line) maakte grootschalige en goedkope productie (van de T-Ford) mogelijk 

van Ford komt ook de gedachte om voor de arbeiders te zorgen (taking care of the worker) 

hij pleitte voor een familie-mentaliteit in het bedrijf, die zowel vriendelijk als streng kon zijn 

zo werd het roken verboden of afgeraden, zelfs buiten het werk, in de privé -sfeer 

 

kritiek op het fordisme en taylorisme werd o.a. verwoord door Aldous Huxley in zijn Brave New World (1932) 

en door Charlie Chaplin in zijn film Modern Times (1936) 

 

 

de sociale kwestie: liefdadigheid & het beschavings-offensief als top-down project 

 

de moderniteit bracht ook revolutionaire veranderingen op sociaal gebied met zich mee: 

een kapitalistische economie, industrialisatie, urbanisatie, armoede en sociale ontwrichting 

de bourgeoisie, die zich had emancipeerd, zag zich geconfronteerd met een nieuwe onderklasse 

deze leefde in de steden en werkte in de fabrieken van de middenklasse, en viel niet te negeren 

de vooruitgang die het kapitalisme de burgerij had gebracht, leek aan het proletariaat voorbij de gaan 

moest niet ook de 'gemene' (= gewone) man worden ‘opgestoten in de vaart der volkeren’? 

 

maar sociale en maatschappelijke vooruitgang werd door de burgerij niet meteen opgevat als emancipatie 

men ging ervan uit dat een kleine bovenlaag de cultuur / beschaving (re)produceert 

Thomas Carlyle (1795-1881): "The history of the world is but the biography of great men" 

 

hoge cultuur / elite lage cultuur / massa 

beschaafd / verfijnd primitief / ruw / lomp 

zelf-ontplooiing behoefte-bevrediging 

echt / authentiek oppervlakkig / vluchtig 

kunst / literatuur entertainment / lectuur 

beheersing / discipline instinctief / impulsief / gemakzucht / spilzucht 

redelijkheid / geestelijkheid emotionaliteit / lichamelijkheid / uiterlijk vertoon 
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beschaving was een kwestie van bij-schaving, van opvoeding, het bijbrengen van mores en deugd 

maar welke mate van dwang kan men opleggen om mensen 'voor de vrijheid te laten kiezen'? 

"de gemene man is ruw en onbeschaafd; haveloos en morsig; zinnelijk, zonder hogere gevoelens; 

  hij verhoert en verzuipt zijn loon en jaagt bij thuiskomst zijn vrouw en kinderen de schrik aan; 

  gezwegen wordt dan nog van de onbeschoftheid, die hem eigen is."  7 

 

armoede en zedeloosheid onder het gemeene (= gewone) volk werd gezien als moreel probleem 

verpaupering en verloedering zouden de gehele maatschappelijke moraal kunnen aantasten 

 

het geloof in deugdzaamheid werkte als integratie-kader om de onderklasse te beschaven 

het beschavings-offensief was een uiting van deze zendingsdrang van de burgerij 

"het doel der Maatschappij is, om de onvermogenden onder onze landgenooten, tot brave 

 burgers, en nuttige menschen (...) met één woord, tot edelaartige Nederlanders te vormen." 

(Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; opgericht in 1784) 

 

algemene ondeugden waren: wanorde, luiheid, tijdverspilling, uithuizigheid, onverschilligheid, apathie 

deugden voor de onderklasse waren hygiëne, zelfbeheersing, discipline, schaamte, schuldbesef 

 

verheffing stond voor vooruit, maar door omhoog: want het volk had de armoede aan zichzelf te wijten 

zedeloosheid konden overwonnen worden door arbeidzaamheid; en door orde en discipline 

"want orde is het groote woord, waarmede onze Lieve Heer de wereld in stand houdt, en 

 zonder welke geen huishouding staan kan blijven, en zonder welke geen kind wat worden kan" 

 

huiselijk geluk bevordert braafheid, eerlijkheid, oppassendheid, gematigdheid, zuinigheid en hygiëne 

het leven buiten is vol gevaren, en leidt tot ruwheid, onbesuisdheid en ongezonde praktijken 

sociaal verkeer is "verbeuzelen van tijd en voert tot het verwaarlozen van de huiselijke plichten" 

 

vrouwen nemen een centrale rol in binnen het gezin, en hebben buitenshuis niets te zoeken: 

"Voor de vrouw is er in alle rangen niet meer dan ééne loopbaan. Alle vrouwen hebben slechts  

  ééne bestemming: namelijk vriendinnen, echtgenooten, moeders en opvoedsters te worden." 

 

meisjes die niet beschermd worden opgevoed lopen het gevaar zich te ontpoppen tot: 

"vuile sletten, afschuwelijke huisplagen, 'moeders' die dezen vereerenden naam niet waardig zijn,  

  en ware uitvaagsels van het menschelijk geslacht en pesten voor de samenleving" 

 

kinderen kunnen beter niet naar school, omdat ze daar "blootstaan aan bedervende invloeden" 8 

deugd, huiselijkheid, vlijt en hygiëne liggen in elkaars verlengde, net als ziekte, overspeligheid en de maatschappij 

 

productie-werk werd gezien als liefdadigheid: "werkverschaffing aan leedige handen" 

liefdadigheid zonder kennis van het leven van de armen kon alleen maar pauperisme kweken 

"afkeurenswaard is ongerichte liefdadigheid; wie geeft, zonder nader onderzoek in te stellen 

  naar de arme zelf, werpt slechts olie op het vuur der luiheid [...] en schaamteloosheid" 

 

daarom publiceert de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een handleiding voor bevoogding 

de armen moesten, net als kinderen, onder voortdurend, maar onopvallend, toezicht staan 
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welgestelden moesten een aantal arme gezinnen onder hun hoede nemen en hen deugd bijbrengen 

het gezin, als hoeksteen van de samenleving, was te belangrijk om aan de ouders over te laten (!) 

"Wij komen op allerlei tijden onze armen overvallen, en staan voor hunne oogen, als zij ons het minst  

  verwachten. Hoe schrikken zij menig malen, als ze de heeren diakenen eensklaps voor zich zien!  

  Hoe menigeen' hebben wij dan betrapt op onnoodige uitgaven, snoeperijen en zoo al meer! [...]  

  Wij geven nu met oordeel en kennis van zaken. Wij weten nauwkeurig, wat elk verdient of verdienen kan."  

(A.J.P. Oort: Handleiding voor het patronaat over armen, 1857) 

 

de Maatschappij van Weldadigheid stichtte werk-koloniën op de grens van Drenthe, Overijssel en Friesland 9 

verpauperde gezinnen uit de steden werd daar een beter bestaan geboden door ze gebieden te laten ontginnen 

uit de kolonies I en II ontstond het dorp Frederiksoord, de kolonies III en IV werden het dorp Wilhelminaoord 

in deze heropvoedingskampen werden vanaf 1820 duizenden arme stadsgezinnen gedrild tot ‘nuttige burgers’ 

door hard werken, discipline en tucht moesten de onmaatschappelijken worden "opgevoed tot zelfstandigheid' 

door "vlijtigen arbeid en goed gedrag" kon men een medaille krijgen, en uiteindelijk zelfs vrijboer worden 

in Veenhuizen en Ommerschans werden straf- koloniën opgericht, waar landlopers en bedelaars moesten werken, 

maar ook kolonisten, als straf voor drankmisbruik, onzedelijkheid, verkwisting, brutaliteit of desertie 

in 1859 werden de koloniën overgenomen door de Nederlandse staat en veranderde ze in een werk-inrichting 

rond 1900 werden de oude gestichten vervangen door modernere gebouwen met stichtelijke gevelspreuken 

alle beschavingspogingen ten spijt raakten de gebouwen in de loop van de 20e eeuw in gebruik als gevangenissen 

het complete dorp, eigendom van het ministerie van Justitie, was tot in de jaren '80 gesloten voor buitenstaanders 

 

 

sociaal darwinisme & eugenetica 

 

de combinatie van urbanisatie, armoede, slechte hygiëne en huisvesting baarde de elite zorgen 

behalve moraal werd ook volksgezondheid een belangrijk thema, en de wetenschap kon daarbij helpen 

Darwin's evolutie-theorie en de genetica leidden begin 20e eeuw tot het sociaal-darwinisme en de eugenetica 

binnen deze stromingen werd voortvarend nagedacht over demografische manipulatie / selectie 

 

het idee dat ook de mens "aangepast kon worden aan de omstandigheden" begon al vóór Darwin 

John Humphrey Noyes (van de Oneida gemeenschap) introduceerde stirpiculture (Latijn: stirps = stam, wortel) 

in het kader van armoede-bestrijding werd het krijgen van kinderen gekoppeld aan maatschappelijk draagvlak 

reproductie werd ontmoedigd, en ongewenste zwangerschap gezien als gebrek aan discipline van de man 

vanaf 1865 verschoof de doelstelling naar gerichte reproductie t.b.v. een nageslacht met christelijke deugden 

 

1883: Francis Galton (half-neef van Darwin) introduceert de term eugenetica (eu=goed & genēs=geboren) 

eugenetica is de toepassing van evolutie-biologische inzichten gericht op genetische "verbetering" van mensen, 

d.w.z. groepen mensen (rassen, volkeren, minderheden, etc.), later ook wel sociaal-darwinisme genoemd 10 

de term "survival of the fittest" sprak daarbij tot de verbeelding (toen nog in positieve zin) 

zwakzinnigen, epileptici, paupers, dronkaards, criminelen, zigeuners, homo's konden bestempeld worden als unfit 

gedwongen sterilisatie zou leiden tot een afname van deze ‘last’ op de schouders van de maatschappij 

tot 1935 waren er in de V.S. al zo’n 20.000 mensen gesteriliseerd, maar ook andere landen praktiseerden het 

 

vóór de 2e Wereld-oorlog waren sociaal darwinisme & eugenetica populaire stromingen: aanhangers waren o.m: 

Leonard Darwin (zoon van), Winston Churchill (Brits premier), Alexander Graham Bell (uitvinder telefoon), 

H.G. Wells (War of the Worlds), Theodore Roosevelt (president 1901-1909), John Maynard Keynes (econoom) 



10 

 

oprichter van de Eugenics Society (later Galton Institute) was Julian Huxley (broer van Aldous Huxley) 11 

Julian geloofde dat het evolutie-proces weliswaar blind is, maar toch leidt tot vooruitgang en verbetering 

hij achtte eugenetica belangrijk bij het verwijderen van ongewenste eigenschappen uit de menselijke gene-pool 

"we passen kweek-technieken toe op gewassen en dieren, waarom niet op mensen?" (Huxley, Galton lecture) 

de lagere klassen zijn in erfelijk opzicht inferieur, maar reproduceerden zich sneller dan de hogere klassen 

“We moeten ons eugenetische beleid plannen langs de volgende lijnen: De laagste klassen, die genetisch 

duidelijk minder toegerust zijn, planten zich relatief het snelst voort. Daarom moeten hen methoden van 

geboorte-beperking onderwezen worden; zij moeten niet al te gemakkelijk toegang krijgen tot zorg of 

ziekenhuis-opname aangezien deze eliminatie van de laatste check op de natuurlijke selectie het te 

gemakkelijk zou maken om kinderen te krijgen en te overleven; langdurige werkloosheid zou een gegronde 

reden  moeten zijn voor sterilisatie; zorg zou voorwaardelijk moeten zijn, opdat er niet meer kinderen ter 

wereld komen; etc.”  (Julian Huxley, 1941) 12 

 

we moeten streven naar "the virtual elimination of the few lowest and most degenerate types", aldus Huxley 

een uitgebalanceerd dieet, educatie, sport, orde en regelmaat zouden leiden tot minder nakomelingen 

volksgezondheid was een aan twee kanten snijdend mes: 

"Unless we invent and enforce adequate measures for regulating human reproduction, for controlling the 

quantity of population and preventing the deterioration of quality of racial stock, we are doomed to decay" 

 

ook Nederland kende vele voorstanders van eugenetica; zowel in rechtse als in sociaal-democratische kringen 

anders dan in landen om ons heen heeft dat in ons land niet geresulteerd in beleid 

 

na W.O.2 werd eugenetica geassocieerd met nazi-Duitsland, de holocaust, raciale hygiëne, Josef Mengele, etc 

sinds 1948 valt eugenetica volgens de VN onder schending van de mensenrechten en genocide 13 

hierdoor zijn de evolutie-theorie, de naam Darwin, en het idee erfelijkheid in discrediet  geraakt 14 

desalniettemin werd beleid vaak nog gebaseerd soortgelijke aannames 15 & 16 

 

Hannah Arendt (1906-1975) 

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 1951 publiceerde Arendt 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 spelen daarin een cruciale rol 

deze maken de hoge organisatiegraad mogelijk die nodig is om te heersen over zeer uitgestrekte gebieden 

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

  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 

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 

"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 is de rol van computer-fabrikant IBM (zie ook 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 

deze technici moesten de nazi’s leren hoe het systeem te gebruiken 

op de pons-kaarten stonden klassificaties als: jood, communist, homo-sexueel, gehandicapt, etc 

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 

 

 

de dystopie 

 

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 

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 

Aldous was de broer van Julian Huxley, mede-oprichter van de Eugenics Society (later Galton Institute) 17 

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? 18 

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) 
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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 

de verschillende standen zijn herkenbaar aan hun kleding, en leven vreedzaam samen (zolang er soma 19 is) 

vanaf jongs af aan krijgen kinderen slaaponderwijs (hypnopaedia) om sociaal bewustzijn bij te brengen 20 

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 
1  1961 - Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique 

   1966 - Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines 

   1969 - L'archéologie du savoir 

   1971 - L'ordre du discours 

   1971 - Nietzsche, la généalogie, l'histoire 

   1975 - Surveiller et punir. Naissance de la prison 

   1976 - Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir 

   1984 - Histoire de la sexualité II: L'usage des plaisirs 

   1984 - Histoire de la sexualité III: Le souci de soi 
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2  deze kritiek op de rede geldt ook voor de moderne psychiatrie: deze ziet waanzin niet meer als onrede, maar als geestesziekte 
   de huidige psychiatrie werkt (door therapie gericht op genezing) mee aan uitsluiting van mensen 
   want de huidige diagnostiek (DSM-IV) definieert een psychische stoornis als: "wanneer iemand beneden peil functioneert" 
   hierbij spelen allerlei sociaal-maatschappelijke factoren mee 
   de medische wetenschap luistert niet naar de waanzin maar brengt die in de psychiatrische inrichting tot zwijgen; 
   dit is een nieuwe manier van uitsluiting door insluiting 
 
3  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: is meer gelijk aan tijdperk / Zeitgeist 

 
4  net als Foucault ziet auteur William S. Burroughs taal als iets dat macht over ons uitoefent, i.p.v. iets dat wij gebruiken als gereedschap 

    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 (cut-up techniek); hij versnijdt bestaande text (krant, radio) op lukrake manier, 

    zodat associatie-lijnen worden doorgesneden; daarmee zouden onze waarnemings-mallen ontmanteld kunnen worden 

De hoofdpersoon, een undercover-agent die spionage activiteiten moet verrichten, 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."  

(William S. Burroughs: The Soft Machine - 1961; ch.7: The Mayan Caper) 

 
5  Bacon’s Nova Atlantis (1627) is een van de eerste science fiction verhalen, en daarbij zeer vooruitziend 

    het gaat over het eiland Bensalem; letterlijk een technocratie, en 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: "en wij hebbben ook...") etaleert de verworvenheden 

    Salomon's Huis streeft naar de vermeerdering van gezondheid, macht (over de natuur), en rijkdom 

    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 economie houdt de burger/consument zich rustig 

http://members.home.nl/muschter/atlantis.pdf 
 
6  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 
 
7   Johannes Clarisse: Middelen om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten, 1802 
 
8   J. Wigeri: De zedelijke opvoeding van kinderen (1789) 
 
9  vgl: Suzanna Jansen: het Pauperparadijs & Wil Schackmann: de Proefkolonie 
 
10   basis voor deze 'toegepaste wetenschap' vormden de theorieën van Spencer, Darwin, Mendel en Weismann 
      N.B: het fokken of kweken van rassen (honden, paarden, planten) is ook eugenetica, maar dan bij niet-mensen 

http://members.home.nl/muschter/atlantis.pdf
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11  Aldous Huxley is de auteur van Brave New World (1932), en dystopisch verhaal over de ‘ideale samenleving’ 
     hun opa was Thomas Henry Huxley (bijgenaamd Darwin's Bulldog), geducht verdediger van het darwinisme 
 
12   "If so, then we must plan our eugenic policy along some such lines as the following:... The lowest strata, allegedly less well-endowed 
genetically, are reproducing relatively too fast. Therefore birth-control methods must be taught them; they must not have too easy access to 
relief or hospital treatment lest the removal of the last check on natural selection should make it too easy for children to be produced or to 
survive; long unemployment should be a ground for sterilization, or at least relief should be contingent upon no further children being brought 
into the world; and so on."  -  Julian Huxley bedacht ook de termen evolutionaire ethiek (1943) en transhumanisme (1957) 
 
13   desondanks zijn tussen 1996 en 1999 onder president Fujimori duizenden Peruaanse vrouwen met een indiaanse afkomst gesteriliseerd 
 
14  het nature-nurture-debat werd tot een paar jaar gelden gevoerd tegen het licht van deze geschiedenis 

     het idee dat de mens genetisch "bepaald" is strookte niet met opvattingen over de maakbare samenleving: 

     "de mens wordt geboren als een onbeschreven blad, en wordt vooral gevormd door opvoeding en cultuur" 

 
15  National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests 
(NSSM 200, in de volksmond Kissinger-report) was een studie van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad naar de gevolgen van de 
bevolkingsgroei in de wereld voor de nationale veiligheid van Amerika. De studie werd in 1974 uitgevoerd onder Henry Kissinger, en 
onderzocht de situatie in 13 landen waar Amerika politieke en strategische belangen had: India, Bangladesh, Pakistan, Indonesië, Thailand, 
de Filipijnen, Turkije, Nigeria, Egypte, Ethiopië, Mexico, Brazilië en Colombia. De belangrijkste conclusie was, dat de bevolkingsgroei in de 
ontwikkelingslanden een bedreiging vormen voor de Amerikaanse veiligheid. De ontwikkelingslanden moesten maatregelen nemen om de 
bevolkingsgroei in te dammen, zoals het stimuleren van anticonceptie. Voedselhulp moet afhankelijk zijn van datgene wat deze landen op het 
gebied van de bevolkingsgroei doen. "Verplichte programma's zijn misschien nodig en we moeten deze mogelijkheden nu onderzoeken". 
Maar, aldus het rapport: de schijn van dwang moet worden vermeden. De bevindingen werden overgenomen door de regering van Gerald 
Ford en vormden uitgangspunten van diens buitenlandse beleid. Ford gaf de opvolger van Kissinger, Brent Scowcroft, de opdracht het 
'geheime plan' uit te voeren. Dit plan had tot doel het terugdringen van de bevolkingsgroei door geboortecontrôle en "impliciet oorlog en 
hongersnood". 
 
16  Het Tuskegee-syfilisonderzoek was een onderzoek van de U.S. Public Health Service in de staat Alabama naar de gevolgen van 
onbehandelde syfilis. De proefpersonen waren 600 arme, zwarte Amerikanen, die niet op de hoogte waren van het onderzoek, met onder hen 
201 gezonde mannen die als controlegroep dienden. De 399 zieke mannen kregen geen geneesmiddelen toen die beschikbaar waren: de 
artsen gaven geen medicijnen om de syfilis te bestrijden, ook niet nadat vanaf 1947 een behandeling met penicilline de standaardbehandeling 
werd. De patiënten kregen te maken met de gevolgen van onbehandelde syfilis: tumoren, hartziekten, verlamming, blindheid, krankzinnigheid 
en de dood.  
- 28 mannen stierven direct aan syfilis 
- 100 mannen overleden aan de complicaties 
- 40 vrouwen kregen ook syfilis 
- 19 kinderen hadden bij de geboorte al syfilis 
Het onderzoek liep van 1932 tot 1972, toen de meeste proefpersonen waren overleden. De resultaten en de daaropvolgende hoorzittingen in 
het Amerikaanse Congres, leidden tot aanpassing van de criteria voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. 
 
17  hun opa was Thomas Henry Huxley (bijgenaamd Darwin's Bulldog), geducht verdediger van het darwinisme 
 
18  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 
 
19  soma is een (waarschijnlijk) hallucinogene drug die genoemd wordt in de brahmanistische Veda's 
 
20  de werking van hypnopaedia (passief leren in je slaap) werd door elektro-encefalografie gestaafd 


