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om erachter te komen of je in een totalitaire dictatuur leeft
Deze rubric is ontwikkeld om te bepalen of, en in welke
mate, u deel uitmaakt van een totalitaire dictatuur. Dat
we leven in een democratie, is namelijk niet zo evident
als u misschien denkt. Deze rubric is gebaseerd op een
lezing van Hannah Arendt’s Totalitarisme genaamd Wat is
totalitaire dictatuur? door Eef Veldkamp. Hieruit zijn

‘totalitaire karaktertrekken’ gedestilleerd die u
hieronder terug vindt. Bevindt het merendeel van uw
antwoorden zich gradueel aan de rode kant van de
rubric, dan is de kans groot dat u onderdeel uitmaakt
van een totalitaire dictatuur. Deze rubric is te gebruiken
voor uw gezin, werk of de samenleving in het algemeen.
kleur hier de gemiddelde kleur

De ideologie (van het door u gebruikte onderwerp)
1.1

De ideologie heeft als doel werelddominatie, in welke
vorm dan ook: als idee of in de werkelijkheid.

1.2

De ideologie is een ‘natuurwet’ of ‘geschiedenis’ beredeneerd vanuit één idee, bekrachtigd door propaganda.

1.3

De ideologie betreft alles, het doet een uitspraak over
de hele werkelijkheid en is ‘immanent transcendentaal’.

1.4

NEE - niet totalitair

wel totalitair - JA

Binnen de ideologie bestaat er geen onderscheid
tussen feit en fictie. Dit wordt bekrachtigd met terreur.

De beweging
2.1

De beweging heeft als doel om te blijven bewegen en te
veranderen. Dit geldt ook voor haar concrete inrichting.

2.2

De beweging is vormeloos: het is voor niemand
duidelijk waar, wanneer en bij wie precies de macht ligt.

2.3

De beweging is reflexief, ze vernietigt op den duur
haarzelf omdat de beweging nergens toe leidt.

De leider
3.1

De leider is de functionaris van de massa: hij of zij voert
de massa’s ‘wil’ uit. Hij is de messias van de ideologie.

3.2

De leider is een ‘totalitaire paradox’: leider en onderdanen zijn
één, maar de onderdanen zijn ook onderworpen aan de leider.

3.3

De leider zit niet op de stoel van de macht: hier zit de
ideologie. Hiervan is hij de rechterhand of messias.

3.4

De leider is niet door machtshonger verteerd, maar hij is
verwaarloosbaar en geatomiseerd.

Het staatsapparaat
4.1

Het staatsapparaat voert de ideologie uit maar is gedoemd
daarin te falen. Haar middelen zijn terreur en propaganda.

4.2

Het staatsapparaat heeft chaos als norm. De ‘verdubbeling van diensten’ maakt onduidelijk waar de macht ligt.

4.3

In het staatsapparaat ligt de hoogste publieke macht bij
de politie. Agressie is dus naar binnenin de staat gericht.

4.4

Het staatsapparaat is zo vormloos dat een zesde zintuig
nodig is om te weten wie je moet gehoorzamen.

De massa

*

5.1

De massa leidt aan een ‘meerderheidscomplex’: een wil naar
kwantitatieve meerderheid, en houdt zo de ideologie in stand.

5.2

De massa is de optelsom van radicaal gesocialiseerde,
geatomiseerde individueen. Er heerst ‘verlatenheid’.

5.3

De massa onderdrukt haarzelf op den duur. Zonder haar
geloof in de ideologie, bestaat de totalitaire dictatuur niet.

Door de kenmerken te beoordelen als aanwezig (rood) of afwezig (groen) en een kruisje te plaatsen op
de in de gradatie tussen beiden extremen krijgt u een beeld dat een inzicht bied in het totalitaire
karakter van de samenleving. Kleur de gemiddelde kleur in het vakje rechtsboven. Gebaseerd op:

Veldkamp, Eef. (2017) “Wat is totalitaire dictatuur.” Scriptie. Nijmegen: Radboud Universiteit. Lezing
van: Arendt, Hannah. (1951). Totalitarisme. Vertaald door R. Peeters en R. De Schutter. Meppel:
Uitgeverij Boom. 2014. Zie voor inhoudelijke ondersteuning ditzelfde stuk.
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Uw resultaat geeft een waardevol inzicht in de totalitaire
toestand van het onderwerp waarover u de totalitaire
rubrics hebt ingevuld. Door dit formulier in te vullen en
het vervolgens in te leveren hopen wij op den duur een
reflectie te kunnen bieden op de totalitaire staat van

onze somenleving. Ook andere te gebruiken
onderwerpen als uw gezin of werk kunnen inzicht bieden
in het totalitaire gehalte van de samenleving en haar
onderdelen.

Uw analyse
Wat is het onderwerp dat u gebruikt heeft in uw
analyse? (de samenleving, uw werk of uw gezin.)

samenleving / werk / gezin

Hoe staat u zelf tegenover uw onderwerp, los van de
rubric? Hoe voelt u zich erover?
Heeft u nog opmerkingen bij uw analyse?

Personalia
Wat is uw naam?
Wat is uw beroep?
Wat is uw leeftijd?

Contactgegevens
Wat is uw adres?
Wat is uw emailadres?
Wat is uw telefoonnummer?

Overig
Heeft u nog andere opmerkingen?

U kunt uw analyse inleveren bij De Balie of opsturen
naar:
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Postadres:

Johan Combéplein 10
6828 AR Arnhem
Nederland

Digitaal:

eef@eefveldkamp.nl

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet
gepubliceerd, gedeeld of verkocht. Wij houden u op de hoogte van de vordering van het onderzoek
d.m.v. een emailservice. Hiervoor kunt u zich ook uitschrijven. Bij eventuele publicatie van de analyses

of het algehele onderzoek brengen wij u hiervan op de hoogte. Uiteraard worden in dat geval alle
gegevens geanonimiseerd. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: eef@eefveldkamp.nl.

