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IMPACT VAN INGRIJPENDE CULTUURVERANDERINGEN VAN DE JAREN 1960-1980  

OP HET LEVEN VAN ONS: DE 75-PLUSSERS VAN NU & OP ONS NAGESLACHT  

DEEL 4  

 

Waarom we toelieten dat de Hoge Priesters van de Wetenschap  

ons met ons nefast negatief mensbeeld bleven opzadelen  

een opiniestuk van Gerard B.Kosse – Ludgerjaargang 1962-1967 

Amsterdam, 16 juni 2021 

 

 

ONZE BESCHAVING: EEN DUN LAAGJE FINEERi 

Telkens opnieuw lijken wij ons te gedragen zoals de oude ROMEINEN het al aangaven met hun 
uitdrukking homo homini lupus: “de mens is een wolf voor de medemens”. Steeds opnieuw 
lijken we van nature egoïstisch, onredelijk, meedogenloos en agressief. De ROOMS katholieke 
kerk deed er nog expliciet een schepje boven op toen ze het begrip erfzonde invoerde om aan 
te geven dat je er mee opgezadeld bent vanaf je geboorte. En bijna alle christelijke kerken 
namen dit doemdenken later over. ONGELOVIGEN introduceerden eeuwen later daarop een 
variant door te spreken van het menselijk tekort.  
Alle drie opvattingen hebben gemeen dat ze een negatief mensbeeld hanteren dat zou 
verklaren waarom geen middel wordt geschuwd om het eigenbelang te realiseren ten koste 
van de ander die immers hetzelfde zou doen als ie daarvoor de kans kreeg. Daarom worden 
leugens verkocht als feitelijke waarheden, wordt de Derde Wereld genadeloos uitgebuit, 
bestrijden islamitische en christelijke fundamentalisten andersdenkenden, slachten hun 
terroristen iedereen af die zich niet aan hun waanideeën onderwerpt, en verrijken de super-

VERZINZELS EN FEITEN: Het wordt steeds moeilijker om FAKE NEWS (nepnieuws) te onderscheiden van FACTS 
(feiten/waarheden) – Machtswellustelingen van Kapitaal, Kerk en Staat dreigen de waarheid te monopoliseren  



2 
 

miljardairs zich ten koste van de massa en het overgrote -straatarm gebleven- deel van de 
wereldbevolking.  
 
Wij, Babyboomers c.q.70-plussers, zijn meer dan een halve eeuw “in vrede” opgegroeid, ons 
nauwelijks bewust van de rücksichtslose machtsstrijd die in dezelfde periode aan de gang was 
en eufemistisch als Koude Oorlog (1945-1991) werd aangeduid. We bleven tot in de jaren 1960  
klakkeloos alle christelijke dogma’s omarmen, en dus geloofden we ook dat we van nature 
zondig zijn en dus geneigd zijn tot het kwade. De 70 miljoen doden van de Tweede 
Wereldoorlog (1939-1945) bewezen dat ook. Temeer omdat onze ouders en grootouders ook 
al de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) hadden meegemaakt en er toen 15 miljoen 
mensenlevens verloren gingen in het bloedigste conflict dat Europa ooit had meegemaakt. De 
juistheid van  ons eeuwen oude, zeer negatieve mensbeeldii werd keer op keer bevestigd.  
De hele wereldgeschiedenis leek een gruwelijke aaneenrijging van oorlogen met gigantische 
slachtingen. Wikipedia illustreert dat met een onthutsende lijst van het dodental tijdens de 
oorlogen die de mensheid uitvocht vanaf het jaar 7551. Toen werden er al – ondanks de 
simpele gevechtstechnologie waarover men toen nog beschikte – zo’n 35 miljoen mensen in 
slechts acht jaar genadeloos uitgemoord  tijdens de Chinese <An Lushan-Opstand 755-763>2.   
 

RECENTE, RAMPZALIGE GEVOLGEN VAN ONS NEGATIEF MENSBEELD 
In ons land zijn de media al sinds 2017 in de ban van de Toeslagenaffaire. Als gevolg van 
onterechte fraudeverdenkingen en keiharde ambtelijke terugvorderingen en boetes gingen 
zo’n 26.000 ouders en hun 80.000 kinderen de vernieling in. Maar met een afkoopsom kunnen 
de rampzalige psychologische, relationele, opvoedkundige en financiële gevolgen van de 
bevooroordeelde, rücksichtslose handelwijze van de uitvoerende ambtenaren van de 
Belastingdienst natuurlijk niet teniet worden gedaan.  
 
Politiek Den Haag heeft inmiddels de mond vol over ‘onrecht, discriminatie, 
vooringenomenheid, en schending van de gelijkberechtiging van alle burgers’. Het hele 
Kabinet Rutte III trad daardoor dit jaar af. Maar dat helpt de slachtoffers niet. Vooral niet 
omdat de algemene teneur in politieke en beleid-uitvoerende kringen nog steeds, als 
vanouds, uit gaat van een negatief mensbeeld: de calculerende en frauderende burgers. Dus 
burgers die uitsluitend hun eigen financieel gewin najagen en zich op geen enkele manier 
belangeloos willen inzetten voor de maatschappij waarin ze leven. “De Ander & de 
Gemeenschap” worden  uitsluitend gezien als potentiële bijdragers aan het eigen, particuliere 
belang. En bij het binnen harken van politiek en materieel gewin zijn ‘dus’ alle middelen 
geoorloofd. Pertinente leugens, nepnieuws, woordbreuk, misleiding, bedreiging, het 
wegmoffelen of verdraaien van onderzoeksuitkomsten en ander feitenmateriaal daarbij 
inbegrepen.  
 
En buiten onze landsgrenzen staat het er (in het westen) niet veel beter voor:  

 
1 DODENTAL VAN GROTE OORLOGEN EN RAMPEN UIT DE WERELDGESCHIEDENIS 
Zie de opsomming in de lijst waarmee je – via links – ook kunt lezen wat er precies gebeurde:. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dodental    
 
2 DE EERSTE GROTE SLACHTING: DE AN LUSHAN-OPSTAND (755-763) 
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/An_Lushan  
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dodental
https://nl.wikipedia.org/wiki/An_Lushan
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Vier jaar lang was het catastrofale, mondiaal en nationaal verdeeldheid zaaiende bewind van 
President Trump van de VS een nog overtuigender bewjjs van de rampzalige uitwerking van 
zijn schaamteloos beleden (en jubelend gepubliceerde!) negatieve mensbeeld. Trump was en 
is nog steeds de belichaming van het neo-liberalistisch discours waarbij ieder mens een 
nietsontziende egoïst is, gedreven door zijn oerdriften.  
 

ONAFFE SECULARISATIE IN DE JAREN 1960 

In diverse bijdragen aan onze alumni-media kwam op allerlei manieren aan de orde hoe in de 
jaren 1960 een NIEUWE TIJDGEEST  een einde maakte aan onze rooms katholieke mens- en 
wereldopvattingen en de erbij horende leefstijl waarmee we werden geïndoctrineerd tijdens 
onze 5 jaren op de Internaat-Kweekschool St Ludgerus in  Hilversum. Onze ‘hang naar de 
eeuwigheid’ maakte plaats voor een gerichtheid op het leven-hier-en-nu3. Dat die ommekeer 
maar gedeeltelijk gelukte, werd vooral duidelijk gemaakt in de serie artikelen <50 JAAR NA 
DATO> die op onze alumni-website werd gepubliceerd als aanloop naar de Tweede Grote 
Reunie (2017) van mijn eigen Lichting (1962-1967). We worden in die serie terecht aangeduid 
als een scharnier-jaargang omdat we twee met elkaar botsende mens- en wereldopvattingen 
met elkaar verbonden, en de facto bleven vast houden aan allerlei katholieke kernwaarden 
en onbewezen ideeën. Maar dan vermomd in een seculier ogend jasje. En dat gold eigenlijk 
voor de gehele, zich seculier noemende samenleving. Er kwam namelijk helemaal GEEN  
NIEUW SECULIER (DUS  RATIONEEL EN FEITELIJK ONDERBOUWD) MENSBEELD tot stand.  

Het dominante negatieve aspect van ons 
mensbeeld bleef gewoon overeind. Het oer 
christelijke, duistere idee van de erfzonde en dus 
onze geneigdheid tot het kwade, vervingen we door 
de “de moderne, realistische opvatting”  dat de 
mens van nature een egoïstisch individu is en dat 
daarom elke brave burger in een monster kan 
veranderen als men zijn leefsituatie adequaat en 
bedreigend  manipuleert. Milgram toonde dat aan 
in 1963, en het Stanford Prison Experiment uit 
19714 zou die situationistische impact op de mens 
nogmaals hebben bevestigd….. 
 

DE ONFEILBARE WETENSCHAP… 

De seculiere, westerse mens gaat na de culturele 
omslag van de jaren 1960 voor al zijn problemen te 
rade bij psychologen, neurologen, medisch 

 
3 DE KERN VAN DE OVERGANG NAAR EEN SECULIER MENS- EN WERELDBEELD IN DE JAREN 60 
Zie <De smaak van eeuwigheid> : https://www.postvakh3.nl/post/de-smaak-van-eeuwigheid/  
 
4 HET MILGRAM SCHOKEXPERIMENT (1963) EN HET STANFORD PRISON EXPERIMENT (1971) 
Details over deze  twee gezaghebbende, spraakmakende sociaal-psychologisch experiment vind je hier:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment  & 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram  
Dat beide onderzoekers, Milgram en Zimbardo, er dubieuze en zelfs onethische onderzoeksmethoden op na 
hielden en de feitelijke uitkomsten onvolledig en vervalst publiceerden, is inmiddels overduidelijk geworden. 
Echter, dat deerde hen niet en het publiek blijft hardnekkig geloven in hun negatieve conclusies over de aard van 
de mens.  

Proefopstelling van het beruchte Milgram 
Schokexperiment (1963) dat zou aantonen dat 
mensen bereid zijn te gehoorzamen en te doden als 
daartoe opdracht gegeven wordt door het gezag 

https://www.postvakh3.nl/post/de-smaak-van-eeuwigheid/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram
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specialisten, coaches en talloze andere experts die hun kennis, vaardigheden, therapieën en 
adviezen baseren op hetgeen wetenschappelijke onderzoek beweert te hebben aangetoond 
en –al dan niet waarheidsgetrouw-- hebben rondgebazuind in wetenschappelijke tijdschriften, 
boeken en de massamedia. De onfeilbaarheid van de Kerk hebben we tegenwoordig 
ingeruild voor de onfeilbaarheid van de (westerse) wetenschappen. Wetenschapsmensen 
zijn tegenwoordig wat de clerus vroeger was en ze vervullen m.i. dan ook dezelfde functie van 
waarzegger, magiër en medicijnman. Doktoren, Psyche- en Relatie-experts hebben de royaal 
betaalde plaats ingenomen van priesters. Ze zijn het intermediair geworden tussen onszelf 
aan de ene kant en ons levensgeluk, onze liefdesrelatie en de dood aan de andere kant. 
 

TAAIE OVERLEVING VAN ONS NEGATIEVE MENSBEELD 
Dat wetenschapsbeoefenaars ook gewoon menselijk zijn zoals wijzelf, wordt veelal vergeten. 
Dat bedrog,  leugens, wishful thinking en slecht werk ook in de sector wetenschap schering en 
inslag zouden kunnen zijn, wordt maar mondjesmaat herkend en erkend. Wij, de seculier 
geworden Babyboomers, hebben klaarblijkelijk in onze jeugd een sterke, hardnekkige 
behoefte aan “extern, geestelijk leiderschap” ontwikkeld en blijven daardoor kritiekloos en 
volgzaam geloven wat de Nieuwe (want wetenschappelijke!) Hogepriesters ons voorhouden.  
En we hebben die schadelijke behoefte effectief overgedragen –‘opgedrongen’ is een beter 
woord-- aan de generaties die ons opvolgden. Met andere woorden:  wijzelf hielden – uit 
gewoonte en geestelijke luiheid --  het ons aangeprate negatieve mensbeeld in stand toen we 
de kerk uit holden! En we lieten de nieuwe hogepriesters van de wetenschap het daardoor 
ontstane machtsvacuüm klakkeloos vullen. Met deze conclusie beantwoord ik de pijnlijke 
vraag die in de ondertitel van deze bijdrage werd gesteld, en leg ik de vinger op de zeerste 
plek in ons cultureel en maatschappelijk bewustzijn en op onze gemakzuchtige onwil om onze 
vooroordelen in te ruilen voor een wél op feiten gebaseerd positieve mening over onszelf. 
Daardoor zijn we blind voor de ware aard, positieve en sociale aard van de mens!  
 

ONTKRACHTING VAN DE LEUGEN OVER ONSZELF 
Dat een positief mensbeeld alleszins gerechtvaardigd en realistisch is, hebben we in deze 
Corona-tijd telkens opnieuw kunnen vaststellen! Het overgrote deel van onze bevolking bleek 
steeds weer sociaal, hulpvaardig en empathisch op de bres te springen voor de zwakkeren en 
kwetsbaren onder ons. Overal in de wereld zagen we ontelbare uitingen van belangeloze 
compassie en opofferingsgezindheid in de door het Covid-virus lam geslagen gebieden. De 
Corona Pandemie appelleerde klaarblijkelijk aan het beste in ons allen! Overal zagen we hoe 
men heldhaftig en belangeloos slachtoffers en de zwakkeren onder ons terzijde stond. 
 
Op micro-niveau zag ik dit alles ook in de opstelling van mijn echtgenoot, Yves EDGARD, die 
ook tijdens het begin van de Covid-Pandemie verleden jaar --met groot gevaar voor eigen 
leven--  zijn dementerende en Covid-besmette patiënten niet in de steek liet. Ook niet toen 
hij nog niet kon beschikken over beschermende kleding en betrouwbare informatie over de 
manier waarop het Covid-virus zich verspreidde. Het artikeltje daarover heet <Toewijding en 
Risico van het Vak> en kan zowel gelezen worden op onze alumni-website als op de 
permanente digitale Tentoonstelling<Corona in de Stad> van het Amsterdam Museum.5    

 
5 DIGITALE VINDPLAATSEN VAN HET ARTIKEL <TOEWIJDING EN RISICO VAN HET VAK>: 
Op onze alumni-website: https://www.postvakh3.nl/archief/risico-van-het-vak/   
Op de permanente tentoonstelling va het Amsterdam Museum:  
https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/corona-de-stad  

https://www.postvakh3.nl/archief/risico-van-het-vak/
https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/corona-de-stad
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ALLEEN EEN <POSITIEF MENSBEELD> HEEFT BESTAANSRECHT 

Tot slot wijs ik op het bestaan van de 
beste en simpelste manier om onze 
oude vooroordelen in te ruilen voor 
een wél op feiten gebaseerde, zeer 
positieve mening over onszelf. Ik doel 
op het lezen en genieten van de 
indrukwekkende, recente bestseller 
DE MEESTE MENSEN DEUGEN van de 
jonge, Nederlandse historicus Rutger 
Bregman. De ondertitel ervan zegt het 
al: Het is een nieuwe geschiedenis van 
de mens! Het is inmiddels in 45 talen 
vertaald en sluit naadloos aan op de 
eveneens wereldwijde eye-openers 
die Yuval Harari ons aanreikte in zijn 
boeken HOMO DEUS, HOMO SAPIENS 
en 21 LESSEN VOOR DE 21E EEUW.  
 
Bregman ontkracht alle mythes van 
ons negatief mensbeeld, brengt de 
wetenschappelijke leugens aan het 
licht die het rampzalige negatieve 
mensbeeld in stand hielden, daagt 
ons uit, en vrolijkt ons op in dit vlot 
geschreven, overtuigende bewijs van 
onze menselijkheid.  
Dit magistrale boek mag niet 
ontbreken op onze boekenplank! 
 

Bibliografische details: 
De eerste druk van het boek verscheen in september 2019. 
Het bevat 521 pagina’s, waarvan de vlot geschreven, meeslepende tekst 476 bladzijden in 
beslagnemen. De Bronnen waaruit de erudiete, kritische auteur put, beslaan de overige 43 
pagina’s. Het ISBN-nummer is: 9 789082 942187/ 
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EINDNOOT 
 

i ONZE(WESTERSE)  BESCHAVING ALS EEN DUN LAAGJE FINEER….MAAR WEL SUPERIEUR  
Zie o.m. : https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon        
De veelzijdige psycholoog-socioloog-antropoloog-arts Gustave Le bon (1841-1931) beweerde in 1895 dat de 
menselijke beschaving slechts een dun laagje fineer was die de woeste, chaotische, onredelijke en dierlijke aard 
van de mens  verhulde. De verschijning van zijn briljante (inmiddels beruchte) werk <La Psychologie des Foules> 
(De psychologie van de Massa’s) sloeg in als een bom. Temeer omdat het later ook zo handzaam bleek voor 
massa-manipulators als Hitler en Mussolini die Le Bons theorieën ter harte namen en toepasten in hun 
propaganda en leiderschapsstijl.  
Bon vertolkte in zijn boek de opvatting, dat de individuele persoon, ook als hij lid is van een cultureel hoog 
ontwikkelde samenleving, in de massa zijn kritische vermogens verliest en zich dan affectief, en vaak ook 
primitief-barbaars, gedraagt. Een dergelijke massa kan al ontstaan bij een handjevol mensen. In massaal verband 
treedt de mens eerder op conform de intelligentie van de mínst intelligenten in de groep. In de massasituatie is 
de individuele persoon lichtgeloviger dans anders en is hij ook bijzonder vatbaar voor propaganda en 
massapsychoses. Dat heeft tot gevolg dat de massa vaak blind achter een leider aanloopt.  

Le Bon raakte bovendien geïnteresseerd in het opkomende gebied van de antropologie in de jaren 1870 en reisde 
door Europa, Azië en Noord-Afrika. Beïnvloed door Charles Darwin, Herbert Spencer en Ernst Haeckel, steunde     
Le Bon het biologisch determinisme en een hiërarchische kijk op rassen en geslachten. Dat kwam in dat 
Koloniale (en Patriarchale) Tijdperk erg goed uit! Immers, na uitgebreid veldonderzoek met zijn zelfontworpen 
cephalometer, poneerde hij bovendien een verband tussen schedelcapaciteit en intelligentie in <Recherches 
anatomiques et mathématiques sur les variaties de volume du cerveau et sur leurs relations avec l'intelligence> 
(1879). Het leverde hem zelfs de Godard-prijs op van de Franse Academie van Wetenschappen. Als ethische 
reden en rechtvaardiging van het kolonialisme kon voortaan naar voren worden gebracht dat het belangrijk was 
de superieure, ‘Europese, christelijke beschaving’ in de koloniën te verspreiden. Hitler en Consorten deden  er 
later hun  voordeel mee…met de Holocaust als gevolg. 

 
 

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

