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OnzichtbaarheidOnzichtbaarheid

 Plato: Gyges (Politeia), na 385 v.Chr.Plato: Gyges (Politeia), na 385 v.Chr.
 H.G. Wells, “The Invisible Man”, 1897H.G. Wells, “The Invisible Man”, 1897
 J.R.R. Tolkien, “In de ban van de ring”, J.R.R. Tolkien, “In de ban van de ring”, 

1954 - '551954 - '55
 Paul Verhoeven, “Hollow Man”, 2000Paul Verhoeven, “Hollow Man”, 2000



    

GygesGyges

 OnzichtbaarheidsringOnzichtbaarheidsring
 Onzichtbaarheid leidt tot almachtOnzichtbaarheid leidt tot almacht
 Macht corrumpeertMacht corrumpeert
 Moraal is slechts een afspraakMoraal is slechts een afspraak



    

Teloorgang van waardenTeloorgang van waarden

 Fase 1: bewuste ontkenning van de Fase 1: bewuste ontkenning van de 
moraal.moraal.
 Gebruik maken van de omstandighedenGebruik maken van de omstandigheden

 Fase 2: totaal negeren van die moraal. Fase 2: totaal negeren van die moraal. 
 Jezelf onaantastbaar achtenJezelf onaantastbaar achten



    

Gradaties in het kwaadGradaties in het kwaad

 Michel de Montaigne (1533 - 1592): Michel de Montaigne (1533 - 1592): 
Heiligschennis telt zwaarder dan het stelen Heiligschennis telt zwaarder dan het stelen 
van een koolvan een kool

 Van belang voor strafmaat (ontmoediging)Van belang voor strafmaat (ontmoediging)
 Voorkomt mateloosheid in het kwaadVoorkomt mateloosheid in het kwaad



    

Hannah ArendtHannah Arendt

 Nazi's: “Umwertung aller Werte”Nazi's: “Umwertung aller Werte”
 Waarden zijn slechts moresWaarden zijn slechts mores
 Verantwoording afleggen tegenover jezelfVerantwoording afleggen tegenover jezelf
 Kwaad ontstaat waar mensen geen Kwaad ontstaat waar mensen geen 

dialoog aangaan met zichzelfdialoog aangaan met zichzelf



    

De macht van de ringDe macht van de ring

 Onttrekken aan toezicht geeft machtOnttrekken aan toezicht geeft macht
 Macht werkt verslavendMacht werkt verslavend
 Verslaving maakt machteloosVerslaving maakt machteloos
Het is de ring die heerstHet is de ring die heerst



    

Knoppen draaienKnoppen draaien

 Experimenteren is knoppen draaien Experimenteren is knoppen draaien 
(Douglas Hofstadter)(Douglas Hofstadter)

 Bepalen van consequenties van bepaalde Bepalen van consequenties van bepaalde 
standstand

 Lineair of niet-lineair verband?Lineair of niet-lineair verband?



    

Letter-Letter-
variatiesvariaties



    

Thomas Hobbes (1588 - Thomas Hobbes (1588 - 
1679)1679)
 Oorlog van allen tegen allenOorlog van allen tegen allen
 Gang van zaken bepaald door macht van Gang van zaken bepaald door macht van 

persoonpersoon
 Zelfbehoud: zelfverkozen heerser met Zelfbehoud: zelfverkozen heerser met 

geweldsmonopolie (Leviathan)geweldsmonopolie (Leviathan)



    

VragenVragen

 Is de moraal een kwestie van gewoonte?Is de moraal een kwestie van gewoonte?
 Corrumpeert macht absoluut?Corrumpeert macht absoluut?
 Hebben dieren geen moraal?Hebben dieren geen moraal?
 Waar komt het kwaad vandaan?Waar komt het kwaad vandaan?

 Is de mens altijd tot het kwade geneigd?Is de mens altijd tot het kwade geneigd?
 Is de neiging tot het kwaad een ziekte?Is de neiging tot het kwaad een ziekte?
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