
Laat maar 

Laat maar 

en doe geen moeite 

uitleg is steeds aanvechtbaar; je kunt altijd 

staande houden dat het geen zin heeft 

Laat maar 

en blijf maar tussen bakstenen muren 

tussen verdorde grashalmen en bestofte boeken; je weet 

nooit of het wel loont te pogen 

Laat maar 

beschouw de schimmel onder de vloerplanken 

en orden je papieren bouwsels maar niet; je 

kunt wel zien hoe alles op den duur verrot 

Laat maar 

riep hij knarsetandend en verdween 

op een krakende fiets de nacht in en ik keek hem na 

niet wetend hoe de wind te helpen razen. 



Natuurminnaar 

Als een lange huilebalk 
voorover in het gras de lippen op de aarde 
grienend de grassprieten omklemmen met de vingers 

dan langzaam stijgen, met de wind 
tussen de blaren dwarrelen; kauwend 
op de laatste grashalm naar een boomtak grijpen 

verdriet om breken, om de ouwe van bloed 
en andere smurrie doordrenkte aarde, om de 
onvolmaaktheid van de meetkunde 
laten dwarrelen met de wind en dorre blaren. 

Was ik maar zo dat ik, in de kruin van een 
onrendabele pereboom een pijp rokend, kon zeggen : 
„Hier blijf ik voortaan", en de sapstroom voelen. 

Ik keer met blaren in het haar, en aarde 
naar huis terug en vreet het dagelijks brood 
en hoor de klachten van mijn wereld en ga dood, 
het gras is nader dan het brood, maar heeft geen voedingswaarde. 
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Erfzonde 

Een oude schuld met een achterstallige 
calvinistische woekerrente 
God als ik uitstel van betaling krijg 
zal ik uren op mijn viool spelen. 

Uren spelen als een zingende vogel 
een vogel zingt of sterft of eet een kever 
een keverleven kruipt op groene twijgen, 
bloemen, ruisende blaren chlorofyl. 

De blaren zonnewarmte garend 
God, deze investering is zo groen 
mijn oude schuld is rood en grijs 
mijn kast is leeg, ik prevel mijn gebeden 

maar de spaarcenten op het hemelboekje 
worden sinds lang niet meer geaccepteerd 
ik tracht te fluiten als 'een vogel om zodoende 

te camoufleren het aloud tekort. 
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Deze drie gedichten zijn van Hans Reddingius. 



„Mijn koninkrijk kome” 

Sinds zijn veertiende jaar, toen hij als duivelstoejager in dienst trad van boek- 
en handelsdrukkerij J. Hovinga & Zoon, waar hij na het behalen van zijn ge- 

tuigschrift avondschool bevorderd werd tot jonggezel, vervolgens bij het be- 
reiken van de vijf en twintigjarige leeftijd tot gezel, had Arbogast Hoogslag 
gehoopt, ja misschien was hij er zelfs van overtuigd geweest, dat hij zich 
eenmaal zou ontpoppen tot een wezen van buitengemeen belang, iemand 
tegen wie iedereen, bekende en vreemde, met ontzag en bewondering opkeek, 
over wie iedereen, de buurt, het dorp, de directie, met eerbied en waardering 
sprak, en op de ochtend van zijn vijftigste verjaardag werd hij wakker met een 
groot geluksgevoel en de zekerheid, dat die zonnige octoberdag de mensheid 

hem zou ontdekken, erkennen en liefhebben, en dat van heinde en ver man-
nen, vrouwen en kinderen zouden toestromen om hem de hand te drukken en 
te huldigen. 
Korte tijd bleef hij roerloos liggen en wachtte tot één van zijn ouders de ka-
mer zou binnenkomen en hem omhelzen, dan stond hij op, drukte het knopje 
in van de wekker, die hij iedere morgen precies tien minuten voor was, en 
schudde zijn hoofd. Natuurlijk — vandaag was alles mogelijk en over enkele 
uren zou de geest van Hans Christiaan Andersen hem goedkeurend op de 
schouder kloppen, maar — en hij moest dat nu niet meer vergeten — zijn 

moeder was dood, al vijf jaar lang, hij moest het zich herinneren, hij had haar 
zelf gevonden, en zijn vader (misschien beter daar op deze dag niet aan te 
denken, hoewel enige nuchterheid kon geen kwaad, hij diende zich te hoeden 
voor begoochelingen) was destijds, vier weken na de bruiloft, met stille trom 
vertrokken, had zich, naar losse geruchten althans, gemeld bij het Franse 
leger, en was, maar dit was nooit officieel bevestigd, gesneuveld in de slag 
om Verdun. 

Beiden, hij moest dat goed begrijpen, het had geen nut de werkelijkheid uit 
het oog te verliezen, zouden niet opstaan uit hun graf. Zijn moeder had het 
met haar asthma te benauwd gehad in deze wereld en niets, zelfs niet het 
uitverkoren worden van haar zoon, zou haar tot een ééndagsopstanding kun-
nen bewegen, en zijn vader, daaraan viel niet te twijfelen, zou zeker de rol van 
dode held verkiezen boven die van een door alle dorpelingen met de vinger 
nagewezen levende. 

Zoals altijd, wanneer hij nadacht over zijn ouders, legde hij, om de bitterheid 
en wanhoop, die dan in hem opkwamen, de kop in te drukken, zichzelf on 
middellijk een taak op, een werkje dat terstond moest worden uitgevoerd, 
maar omdat hij al maanden geleden was begonnen met he in orde brengen van 
het huis, de luiken had geverfd in rood en groen, de regenton en de venster- 
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banken had bijgeschilderd, een pad van flagstones had aangelegd van het 

tuinhekje naar de voordeur, en er bovendien verder geen enkel huishoudelijk 

karweitje was op te knappen, want tot laat in de nacht was hij bezig geweest 

met de kamers een goede beurt te geven, het koper en zilver te poetsen, de 
wijn- en borrelglazen op te wrijven, wist hij niets te verzinnen dan zich te ver-
schonen en hij trok de bovenste la van het grote, donkerbruine kabinet open 

en nam er een nog steeds in een plastic hoes verpakt hemdje en broekje uit. 

Het was het stelletje ondergoed, dat zijn moeder voor hem had gekocht, toen 

hij zich vijf jaar geleden had laten inschrijven voor een reis naar Noorwegen, 

maar dat hij nooit had gedragen, waarom niet, dat was hem opeens niet meer 

zo duidelijk. Waarschijnlijk uit piëteit, want nog diezelfde nacht kreeg zij een 

zeer hevige aanval, en enkele dagen later, op die druilerige zondagmiddag, 
toen hij nat en met beslagen brilleglazen terugkwam uit de tuin, waar hij had 
lopen piekeren of het verantwoord was die avond te gaan naar „Kein Platz 

fUr wilde Tiere", vond hij haar voorovergevallen in de bijkeuken, haar gezicht 

diep gedrukt in de stapel vuile was, die ze had willen uitzoeken om in de 
week te zetten. 

„Toch blijf ik de vrucht van haar schoot" had hij gedacht, nadat hij haar dode 

lichaam op de divan had gelegd en ook op de begrafenis en alle jaren nadien 

had hij zich gevoeld en genoemd „de vrucht van haar schoot". Vooral 

's avonds, wanneer hij de overgordijnen sloot en zijn dictaatcahier tevoor-

schijn haalde, had hij zich zo gevoeld, misschien nog meer „de vrucht in haar 

schoot", want als hij schreef, leek het of zijn verbondenheid met haar nog 

groter werd, of hij werd teruggevoerd naar de geborgenheid, die ze hem eens 

had gegeven, of hij onbereikbaar was geworden voor de wereld om hem 

heen, van waaruit niets meer tot hem doordrong, en die hem ook met niets 

meer, geen kwade daad, geen boze blik, geen ongesproken woord nog kon 

schokken of deren. Nu echter, terwijl hij zijn nieuwe gaatjesondergoed, dat 

hem deed denken aan een maliënkolder, aantrok, schoot hem een andere be-

naming, die ook op hem van toepassing was, maar die nooit in hem was op-

gekomen, te binnen, „zoon van de onbekende soldaat", en ineens begreep hij 

niet meer, waarom hij zich zo niet eerder had beschouwd, waarom hij zijn 

hele leven niets anders had gedaan dan zich op te sluiten, terug te trekken, 

in te kapselen. Mijn God, hij wás de zoon van een held, iemand in staat tot 

grote daden, en volkomen bij machte zichzelf te verdedigen. Ook even later, 

toen hij gekleed in zijn nieuwe donkergrijze costuum zich in de spiegel be- 

keek, was het hem een raadsel, waarom hij zich destijds door de officier van 

gezondheid, die hem afkeurde voor militaire dienst wegens „te geringe 

lichaamslengte en te nauwe borstomvang" had laten overbluffen, waarom hij 

hem niet had toegesnauwd, dat hij mogelijk quantitatief niet deugde, maar dat 

hij qualitatief niet te evenaren was, immers — soldatenbloed s'roomde door 

zijn aderen, en reeds overwoog hij om nu, onmiddellijk, dit was de dag van 

handelen, het ministerie van oorlog schriftelijk om genoegdoening te vragen, 

toen hij de klok in de gang zeven uur hoorde slaan, en hij ging op bed zitten 
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en begon te klappertanden en te beven, want zeven uur was de tijd dat 

meneer 1. Hovinga senior opstond. 

Het eerste wat hij iedere morgen, wanneer hij beneden kwam, deed, was naar 
buiten gaan en kijken of het bakje melk met brood, dat hij de avond tevoren 

onder de dwergmispel zette, was leeggegeten. 
Zijn moeder was daarmee begonnen, nadat ze jaren geleden op een zomer- 

nacht, toen ze niet had kunnen inslapen en met een kop bouillon en een brei- 
werk voor het raam in de achterkamer was gaan zitten, de egel had gezien, 
een grote zwarte egel met grijswitte ronde vlekken om zijn ogen en lange wijd 
uitstaande haren op zijn kop. Hij liep over het plaatsje met eigenaardige korte 
rukbewegingen, die haar de indruk gaven, dat hij het benauwd had, bijna 
ergens in stikte, en ze was naar boven gelopen en had Arbogast gewekt. 
Slaapdronken had hij haar beloofd het diertje te vangen en zo nodig uit zijn 
lijden te verlossen, maar bij het openen van de keukendeur vluchtte de egel 
en kwam die nacht niet terug. Ook niet de volgende nacht en de daarop-
volgende. Een week lang verscheen de egel niet en een weeklang keek 

Arbogast bevreesd en schuchter naar zijn moeder bij het raam en durfde de 
veronderstelling, dat het beestje mogelijk was overreden, niet hardop uit te 
spreken. Want nog nooit had hij haar zo gespannen gezien. 
Meestal was ze de kalmte zelve en scheen niets haar te verontrusten of te 
beroeren. Over haar asthma klaagde ze zelden en over haar man sprak ze 
zonder enige bewogenheid. Glimlachend en neuriënd deed ze haar huishou-
ding en verzorgde ze de kippen en konijnen, en het was dan ook onbegrijpe-
lijk dat het wegblijven van een egel, een stug en stekelig dier, waarvan geen 
enkele trouw of aanhankelijkheid was te verwachten, zulke heftige emoties 
bij haar teweegbracht. 

Ze beet zich voortdurend op de lippen en tikte met haar rechtermiddelvinger 
herhaaldelijk op de knokkels van haar linkerhand. Eén keer zelfs leek het of 
ze haar gelaatsspieren niet meer in bedwang kon houden en toen Arbogast 
dat zag, sprongen hem de tranen in de ogen. Niet uit deernis voor haar, maar 
uit medelijden met zichzelf, want plotseling wist hij met grote stelligheid, dat 
er nooit een mens zou zijn, die het niet zonde van zijn tijd zou vinden om 
even, al was het maar één seconde, zijn pas voor hem in te houden en naar 
hem te kijken. 

Een gevoel dat hij nog niet eerder had gekend, dat van volstrekte eenzaam-
heid, kwam over hem en hij stond op, schraapte voorzichtig zijn keel en haalde 
de wereldatlas uit de voorkamer. Het beste deed hij eraan zo spoedig mogelijk 
weg te gaan naar een verre stad, waar hij alleen werd voorbijgelopen, omdat 
hij een vreemdeling was. Maar toen hij, turend op de kaart van Australië zich 
een voorstelling maakte van zijn verblijf in dat land, daarbij de ene onheils-
situatie na de andere voor zijn geestesoog liet passeren, (bij aankomst wei-
gerde de douane hem zijn bagage terug te geven, in een groot warenhuis be-
greep niemand hem en werd hij tenslotte aangezien voor een winkeldief, op 
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weg naar een apotheek liep hij tweemaal bijna onder de tram), brak het angst-

zweet hem uit en kwam hij tot de slotsom, dat gebrek aan belangstelling be-

ter was te verdragen in een vertrouwde omgeving en dat hij bovendien het 

zijn collega's, laat staan de directieleden, niet kwalijk kon nemen, dat ze tot 

nu toe weinig naar hem hadden geluisterd, altijd langs of over hem hadden 

heengekeken, en hem meestal, zodra hij iets opmerkte, in de rede waren 

gevallen. 
Want wat had hij gepresteerd ? 

Behalve het behalen van enkele noodzakelijke diploma's en het winnen van 

een wedstrijd eiertikken, had hij geen enkele opvallende daad verricht. Over-

dag deed hij zijn werk en de avonden en weekeinden besteedde hij aan het 

opknappen van het huis en de tuin, het schoonmaken van de dierenhokken en 

het zich verdiepen in populair-wetenschappelijke boeken. Op visites zat hij 

altijd vlakbij zijn moeder, die zijn belevenissen meeslepender kon vertellen dan 

hijzelf, en op vakbondsbijeenkomsten vroeg niemand zijn mening, waarschijn-

lijk niet, omdat het niet in zijn hoofd opkwam te twijfelen aan de goede be-

doelingen van zijn werkgever, zolang deze geen broodroof aan hem pleegde 

en hij bovendien het volste vertrouwen had in iedere op democratische wijze 

gekozen regering. 

Die hele avond broedde hij op een opzienbarende prestatie, die hem zou ver-

zekeren van de vriendschap en genegenheid van zijn collega's, de achting van 

de directie, en de liefde van een zachte blonde vrouw, die hij wel niet kende, 

maar die toch ergens op hem wachtte. Van half acht tot tien over elf was hij 
bezig met het verzinnen van die ene glorieuze daad, waarop zijn hele verdere 

leven zou worden gebaseerd, legde hij, toen het hem na anderhalf uur nog niet 

was gelukt de vage beelden die door zijn hoofd flitsten om te zetten in ge-

ordend denken, lijsten aan, een lijst van zijn bekwaamheden, en een lijst van 

de onderwerpen, waarnaar zijn belangstelling uitging. Beide lijsten echter 

brachten hem niet verder, evenmin als zijn laatste schoolrapport, waarop hij 

hoopte een in het oog springend hoog cijfer of een prijzende opmerking van 

de bovenmeester aan te treffen, en geheel ontmoedigd dronk hij zijn koud-

geworden thee en staarde naar de punten van zijn pantoffels. 

Pas veel later op de avond, toen zijn moeder plotseling riep „kom gauw" en 

hij de egel voorzichtig met zijn snuitje het brood zag beroeren, drong het 

langzaam tot hem door wat hem te doen stond, en de volgende dag haalde 

hij vijftig gulden van de spaarbank en kocht vijf dictaatcahiers en de sprook-

jes van Moeder de Gans, Andersen en de gebroeders Grimm, alle boeken 

rijk geïllustreerd en in prachtband. 

Ook op de ochtend van zijn verjaardag ging hij onmiddellijk naar de dwerg-

mispel en tilde de zware met dikke rode bessen beladen takken op. De egel 

was geweest, had, zoals gewoonlijk, een grote smeerboel gemaakt. Overal 

rondom het bakje lagen korsten, en de overgebleven melk zat vol zand, steentjes 

en bladeren. 
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Glimlachend raapte Arbogast de doorweekte stukjes brood op, strooide ze 

een eindje verder voor de vogels en nam zich voor die avond een ei en enkele 

noten neer te leggen. Egels hielden van eieren en noten en al zou het beestje 

nooit begrijpen, waaraan het deze gaven had te danken, het zou onjuist zijn 

er ook voor hem niet een opmerkelijke dag van te maken. 

Want een opmerkelijke dag zou het worden. Met een diepe gelukkige zucht 

keerde hij zijn gezicht naar de zon, die juist boven het schuurtje van de 

pastorie was verschenen. Nog enkele uren en hij zou het onderwerp van 

gesprek zijn. De collega's zouden hun gedachten niet meer bij hun werk 

kunnen houden en fout na fout maken, de directie zou een spoedvergadering 

beleggen, en de zachte blonde vrouw zou bij hem aanbellen en zijn hand-

tekening vragen. Hij zou haar mantel op een met kleurige wol omwoeld stokje 

hangen, haar koffie en gebak aanbieden, haar een bouquet zelfgekweekte, 

zelfgeplukte chrysanten overhandigen, haar vragen of ze een glas cognac of 

een glas vermout wilde drinken en haar tenslotte zonder dat ze erom vroeg, 

het manuscript tonen. Wat schuchter zou ze hem uitbundig bewonderen en 

hem beloven de volgende morgen — nam hij dan weer een snipperdag ? — 

terug te komen, en de pijn, die hij sinds de dood van zijn moeder zo dikwijls 

had gevoeld, in zijn vlees, in zijn botten, in zijn hart, zou wegtrekken uit zijn 

lichaam. Dat en nog meer goeds stond hem te wachten, want ook het gesuis, 

gezoem, gebrom en gepiep, dat hem altijd zo hevig beangstigde, zou ver- 

dwijnen uit zijn hoofd, en het zware zwarte blok, waarin na enige tijd dat vre- 
selijke rumoer veranderde, en waartegen alle ideeën en associaties voortdu- 
rend waren gebotst en verongelukt, zou zich niet meer vormen. 

Met een tweede diepe gelukkige zucht draaide hij zich om, groette zijn buur-

vrouw, die gekleed in een vale geel met zwart gestreepte peignoir, die haar 

deed lijken op een slordige wesp, vanuit haar slaapkamer naar hem keek, en 
liep zacht fluitend het plaatsje over. 

Eigenlijk had hij graag met een hinkstapsprong het plaatsje overgestoken, 

want zijn behoefte om iets buitensporigs te doen, was zeer groot, maar hij 

durfde niet — de buurvrouw had hem verwonderd en wat stug teruggegroet, 

misschien was er zelfs enige achterdocht geweest in haar bolle bijna pupilloze 

ogen. Zijn verlangen echter om door een ongewone handeling uiting te geven 

aan zijn vreugde bleef, en in de keuken overwoog hij of hij reeds op dit vroege 

uur een feestmaal voor zichzelf zou aanrichten. 

Na enig heen-en-weer gedrentel, het spreiden en afhalen van het tafellaken, 

het beruiken en betasten van de drie stukjes Franse kaas, en het bestuderen 

van „wenken voor liefhebbers van de wijn", besloot hij toch daarmee te wach-

ten tot het middaguur. Zou het zijn collega's niet in nog grotere verwarring 

brengen, wanneer hij hun, nadat ze in hun lunchpauze sprakeloos bij hem 

hadden aangeklopt, zou vragen een hapje mee te eten, in ieder geval een 

glas port te drinken, misschien een stukje kaas — Camembert, Brie, Roque-
fort? — te nuttigen? 

Onzeker en verlegen, ja bijna nederig, zouden ze aan zijn tafel plaats nemen, 
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Van der Hoeven, die hem zo dikwijls met zijn moeder had geplaagd, recht 

tegenover hem. Wat afwezig, alsof hij belangrijker dingen aan zijn hoofd had 

en hun bezoek, hoewel hij het op prijs stelde, hem toch enigszins ongelegen 
kwam, zou hij hun vertellen van de heer Hovinga senior, die enkele uren te-

voren, zo rond koffietijd, plotseling op het plaatsje had gestaan, net toen hij 
daar onder het genot van (die uitdrukking zou hij gebruiken en dan zijn lippen 

tuiten) van een glas madeira en een Agio Corona de Luxe, in zijn safaristoel 

zat uit te rusten van de vele binnenkomende interlocale telefoontjes. 

Enkele onbegrijpelijke verontschuldigingen had de heer Hovinga gestameld 

en hij had medelijden voor de man gevoeld en had geprobeerd hem met een 

fladderende handbeweging en een kleine kwinkslag „U heeft het nu dus onder-

vonden, stille wateren hebben diepe gronden" op zijn gemak te stellen, een 

moeilijke opgave, want de heer Hovinga was totaal van de kook en had wel 
een kwartierlang met de zilveren knop van zijn wandelstok tegen zijn eigen 

voorhoofd getikt. Eindelijk na drie glazen sherry (het laatste glas dronk hij, als 

om moed te verzamelen in één teug leeg) had hij iets van zijn vroegere zelf-

bewuste houding teruggekregen, was toen ook met de deur in huis gevallen 

en . . . „nee beter daarover te zwijgen, wel waren de onderhandelingen reeds 

in een vergevorderd stadium, maar misschien toch juister geen te grote rucht-

baarheid aan een nog niet beklonken zaak te geven; alleen dit kon hij wel 

verklappen — de heer Hovinga had onmiddellijk een hem bevriende zeer be-

kende uitgever in de arm genomen en een getal, maar mondje dicht hierover, 
van vijf cijfers was genoemd". 

Een ogenblik dacht Arbogast, terwijl hij roerde in zijn bord licht aangebrande 
havermoutpap, erover, om als teken van grote, niet in gebed uit te drukken 

dankbaarheid, een kruis te slaan. Toen hij echter wat aarzelend zijn rechter-

hand naar zijn voorhoofd bracht, was hij bang dat God dit voor hem ongewone 

gebaar, zou opvatten als gebedel om nog groter gunsten. een nog volmaakter 

dag, en hij liet zijn hand weer zakken, en besloot hardop en staande het „onze 

vader" te bidden. Maar al bij de derde regel raakte hij in de war, omdat hij te 

zeer was vervuld van zijn koninkrijk, dat nu ging komen, — over enkele uren, 

om precies te zijn om vijf minuten over negen, wanneer de verbaasde bedrijfs-

leider de heer Hovinga senior het in het net geschreven manuscript zou over-

handigen „Elisabeth en de Egels", sprookje van Arbogast Hoogslag, — en 

hij ging weer aan tafel zitten, at zijn bord leeg, veegde zijn mond af, en begon 

te wachten. 

Hij wachtte tot twaalf uur, maar er kwam niemand en hij haalde alle heerlijk-

heden uit de kelder en wachtte tot vijf over twee. Maar er kwam niemand en 

om half drie bracht hij de aan bederf onderhevige etenswaren weer terug. Hij 

deed het gejaagd en met 'een wat ziek gevoel in zijn maag, want hij hield niet 

van kelders. Altijd was hij bang, dat boven hem het huis zou instorten, of dat 

iemand de deur zou barricaderen, en soms, vooral 's avonds, had hij angst, 

dat er toch onzichtbare wezens bestonden, die onder een zacht gegrinnik hun 
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vleesloze vingers zouden klemmen om zijn hals. Doch ook aan deze verschrik-

kingen zou binnenkort een einde komen. „Mijn gouden lieveling" zou hij zijn 

blonde vereerster noemen en de kelder zou worden omgebouwd tot een 

herenkamer met een palissander lambrizering. 

Toen hij weer in de keuken kwam, zag hij dat de lucht betrok; een groot veld 

van kleine wollige wolken filterde het zonlicht en hij haastte zich naar de tuin, 

plukte een bouquet gele chrysanten en bracht het naar zijn buurvrouw. 

Ze stond in de erker de knoppen van een cyclamen te tellen en ze was nog 

steeds gekleed in haar wespenpeignoir. Hij maakte enig lawaai met het tuin-

hekje in de hoop dat ze zou opkijken, maar ze bleef doortellen en hij kreeg 

het verontrustende idee, dat ze hem niet wilde zien. (Het gaf niet. „Mijn gou-

den lieveling" zou hij zijn blonde vereerster noemen). 

Op de stoep wist hij niet of hij zou aanbellen of op het erkerraam zou kloppen. 

Na enig aarzelen kuchte hij, maar ze bleef verdiept in de cyclamen, en met 

trillende vingers drukte hij tenslotte op de belknop. Ze keek niet op, maar er 

kwam een frons op haar voorhoofd en ze mompelde iets, terwijl ze haar han-

den langs haar heupen wreef. Hij vroeg zich af of de bel misschien alleen was 

overgegaan in zijn verbeelding en hij bracht bevreesd, alsof hij een electrische 

schok verwachtte, zijn duim weer naar het knopje en drukte het vlug in. De 

buurvrouw liep nu, nog steeds zonder op te kijken, weg van het erkerraam en 

hij kon haar niet meer zien, maar hij hoorde haar iets mompelen en even later 

verscheen haar geërgerd gezicht in het raampje van de voordeur. Met een 

verontschuldigende glimlach reikte hij haar het bouquet aan. Zwijgend opende 

ze de deur, greep de bloemen en stak hem haar blote voet toe. „Ik heb een 

zwerende nijnagel" zei ze, „dalijk komt de pedicure". Hij knikte, keek naar 

haar geelbleke met schilfers bedekte hamertenen en de vuurrode rand rond 

de nijnagel. „Moet u niet werken?" vroeg ze en trok haar voet weer terug. 

Hij opende zijn mond om haar te vertellen, waarom hij vrij had, maar er schoot 
hem geen enkel passend antwoord te binnen. God weet hoe hij was in de war 

geraakt door de vertraging die was opgetreden in de gang van zaken, waar- 

door gebeurtenissen, die volgens zijn berekening al enkele uren geleden 

hadden moeten plaats vinden, steeds waren uitgesteld. (Het gaf niet. „Mijn 

gouden lieveling" zou hij zijn blonde vereerster noemen). 

„Ik heb u wat gevraagd" zei de buurvrouw en sloot de deur. Plotseling her-

innerde hij zich dat zijn moeder hem eens had gezegd, dat juffrouw Bijlsma het 

altijd hoog op nam, wanneer aan haar pijnen, en ze had er vele en steeds 

nieuwe en dikwijls onbekende, niet voldoende aandacht werd besteed, en hij 

vroeg, terwijl hij bleef kijken naar de plaats, waar ze haar voet had gehouden 

of de nagel eraf moest of dat hij misschien door het nemen van sodabaden 

behouden zou kunnen blijven. Het gezicht van de buurvrouw klaarde op, haar 

neus verbreedde zich en tussen haar lippen, die deden denken aan twee dikke 
lichtbruine slakken, kwam langzaam een opening. Ja misschien moest de 

nagel eraf, tenminste dat had ze vannacht gedroomd en dromen, dat was haar 

ervaring, waren géén bedrog. De nagel zou verwijderd worden door een bleke 



113 

jonge dokter, ze vroeg zich af wie dat kon zijn. Hij zou haar op de operatie-
tafel tillen, haar eigenhandig vastbinden, vervolgens, onder folterende pijnen, 
haar nagel verwijderen. „Het is voor uw eigen bestwil" zou hij zeggen. Alles 
was voor haar eigen bestwil, zo had ze het gedroomd, en dromen, dat was 
haar ervaring, waren geen bedrog. Of dacht hij daar anders over? 

Heftig hoofdschuddend ontkende hij er anders over te denken en met een 
dikke stem van ontroering vroeg hij haar hem op de hoogte te houden, en 
toen zij hem dit wat verbaasd beloofde, greep hij door het raampje haar hand 
en wenste hij haar veel sterkte; de toekomst zou alle wonden helen. Zacht 
neuriënd en met een naar hij meende, lichte veerkrachtige tred, liep hij het 
tuinpad af, rook aan enkele donkerrode dahlia's, waarvan hij wist dat ze geen 
geur hadden, en stak, toen hij weer op eigen terrein was, een helianthus in zijn 
knoopsgat. „Het was voor uw eigen bestwil" zou dalijk de heer Hovinga zeg-
gen, „de bevriende uitgever was de hele ochtend onbereikbaar en wanneer ik 
eerder was gekomen, had ik onmogelijk kunnen beschikken over de voor ons 
contract nodige gegevens". 

Nadat hij wat heen en weer had gedrenteld, de glazen nog eens had opge-
wreven, de keukentafel had ontruimd, de gashaarden ;n de voor- en achter-
kamer had aangestoken — het werd kil in huis en een behagelijke warmte 
was een eerste voorwaarde voor een goede onderhandelingssfeer, — merkte 
hij dat hij honger had. Maar omdat hij het jammer vond de heerlijkheden be-
stemd voor het bezoek aan te snijden, at hij zittend op het deksel van de w.c. 
(plotseling had hij het idee dat hij zich moest verschuilen, niemand hem mocht 
zien) de resten van de vorig dag: drie koude aardappelen, een koud stronkje 
bloemkool en een stukje rookworst. Daarna liep hij naai-  boven, poetste lang 
en zorgvuldig zijn tanden, spoelde zijn mond met 4711 (een welriekende adem 
was belangrijk voor een goed contact) en probeerde staande voor het raam 
van de overloop, door onafgebroken kijken en het fluisteren van de woorden 
„nu, nu, nu" een geel eikeblad tot loslaten te dwingen. Het blad viel niet af, 
het deed er niet toe, van uitstel kwam geen afstel. Was dat de klik van de 
brievenbus ? 

Snel draaide hij zich om, te snel waarschijnlijk, want er kwamen bewegende 
paarse vlekken voor zijn ogen en ineens voelde hij zich zeer licht worden in 
zijn hoofd, alsof hij een hele dag niet had gegeten, of opstond na een slape-
loze nacht. Mogelijk had al het wachten teveel van zijn gestel geëist, was hij 
niet meer in staat zijn zenuwcentra de juiste opdrachten te geven. Toch mocht 

hij de moed niet laten zakken; er moest een manier zijn de tijd, deze zoveel 
maal zestig minuten, deze zoveel maal zestig maal zestig seconden, die hem 

nog scheidde van het grote ogenblik, door te komen, nog liever te korten. 
Misschien was het daarom niet onverstandig, ja misschien was het zelfs wel 
verstandig, misschien was het de meest voor de hand liggende, passendste, 
meest logische handeling, om nu, in deze onhoudbare situatie, waarin hij was 
verzeild geraakt buiten zijn schuld, enkel door communicatie-stoornissen tus- 
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sen drukkerij en uitgever, maar waarin iedere minuut wachten een ondrage-
lijke spanning betekende en waarin hij de grootste moeite had de ontelbare, 

uit verre spelonken door elkaar roepende echo's in zijn hoofd, het zwijgen 

op te leggen, onmiddellijk de fles wijn, die de hele dag op het fruitrek in de 

kelder had gelegen, te ontkurken en leeg te drinken. 

Op de trap had hij even het gevoel weg te zinken in een dikke sneeuwlaag; 

onzin natuurlijk, de loper vertoonde veel kale plekken en moest nodig worden 

vernieuwd. Volgende week zou hij opdracht geven alle vloerbedekkingen te 

verwijderen en te vervangen door één zacht eigeel kleed. Onhoorbaar zou hij 

door het huis gaan en zijn gouden lieveling bespieden. Geen vermoeden zou 

ze ooit ervan hebben, dat hij haar in de gaten hield. 

Met een bonzend hart en een vreemde naar het leek opgezette keel — God 

weet wat hem boven het hoofd hing, misschien kon hij dalijk niet meer slik-

ken — opende hij de kelderdeur en greep de fles. Een ogenblik meende hij 

in het flauwe licht een dode rat te zien, maar later, toen hij met enige moeite 

de fles ontkurkte, herinnerde hij zich de beurs geworden peer, die hij enige 

dagen geleden, per ongeluk van de plank had gestoten, en niet meer had 

durven oprapen, want de peer was gevallen vlakbij het kelderraam, waarvoor 

een spin haar web had gemaakt. Zodra de spin, die altijd vanuit een verbor-

gen spleet, naar hem zat te loeren, haar eieren had gelegd en zich op weg 

had begeven naar de dood, zou hij het web verwijderen, de peer van de vloer 

opnemen en buiten voor de merels gooien. Maar eerst nu — een einde maken 

aan de onrust, de nodeloze twijfel ! 

Haastig trok hij het keukengordijn toe. Van nu af aan mocht geen mens hem 

meer zien. Het gesprek met zijn buurvrouw was het allerlaatste contact ge-

weest met de buitenwereld. Nooit meer zou hij staan van aangezicht tot aan-

gezicht met iemand, wie dan ook. Zelfs voor de heer Hovinga zou er niets anders 

opzitten dan alle zaken af te handelen door de brievenbus, en de blonde 

vrouw, zijn ex-lieveling, kon, indien ze hem niet wilde loslaten en er prijs op 

stelde in zijn nabijheid te vertoeven, op de bank in de tuin gaan zitten. Af en 

toe, wanneer het zo in hem opkwam en hij niets beters had te doen, zou hij 

haar vol verachting begluren. Nooit echter meer zou er sprake zijn van enige 

toenadering van zijn kant, van enige zachte tedere gevoelens. Voortaan zou 

hij hart en huis gegrendeld houden, voor haar, voor iedereen. Niemand zou er 

naderhand op kunnen bogen Arbogast Hoogslag persoonlijk te hebben gekend. 

Gulzig en zonder zich te bekommeren om de druppels die langs zijn kin gle-

den, ook zonder de wijn te proeven, dronk hij twee glazen achter elkaar. 

Hoorde hij het goed? Tikte er zacht iemand tegen het raam? Bevond zich 

toch in zijn vrijwel onmiddellijke nabijheid iemand die het nodig vond iets 

tegen hem te zeggen, misschien zijn hulp in te roepen? Voorzichtig en met 

op elkaar geklemde lippen, opende hij de keukendeur, luisterde of hij het 

schuifelen van voeten hoorde? Niemand. Hij moest zich hebben vergist. Had 

hij niet ergens gelezen, dat mensen die niet gewend waren te drinken na één 

of twee glazen last konden krijgen van hallucinaties? Zijn vergissing berustte 
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op een verkeerde interpretatie, er was door de alcohol een kleine kortsluiting 

ontstaan in zijn brein. Maar — hij werd niet vergeten! Er lag een brief voor 
hem in de gang, een aan hem gerichte boodschap. 

Snel liep hij naar de voordeur, pakte het papier. Het bleek een drukwerk te 

zijn. Conclusie: de post was nog niet geweest, alles was nog mogelijk. Hij 

rolde het blaadje op, de onbeschreven kant naar buiten en stak het in zijn 

zak. Dalijk in de voorkamer bij de brandende haard zou hij kennis nemen 

van hetgeen men hem te zeggen of te vragen had. Nu eerst — de egel. Want 

wat er ook gebeurde, nooit mocht hij het dier aanleiding geven de vriend-
schap met hem op te zeggen. 

Met grote omzichtigheid, als gold het een belangrijk medisch experiment, 

waarbij de uiterste hygiëne moest worden betracht, maakte hij het egelbakje 

schoon, vulde het met verdunde melk en dobbelsteentjes tarwebrood, en ver-

sierde het geheel met hazelnoten en schijfjes hardgekookt ei. Dieren, hoewel 

ook niet van zelfzucht vrij te pleiten, waren standvastiger in hun trouw dan 

mensen, waarom zou hij dus niet dit huis, zijn vaders erfdeel, verkopen, zich 

aanmelden bij het Wereld Natuur Fonds, en zijn verdere leven wijden aan het 

behoud van de Tasmaanse buidelwolf? Dat was nog eens een plan, een wat 

roekeloos misschien, maar wel een om bewondering af te dwingen. Een ver-

blijf in de wildernis betekende strijd, opoffering, ontbering. Voor zwakke broe-

ders geen sinecure, maar voor hem zeker het overwegen waard. Zo na zijn 

vijftigste werd het hoog tijd het roer eens om te gooien. 

Met het derde glas wijn in de hand ging hij naar de voorkamer en schoof een 

stoel vlakbij de gashaard. Zijn voeten waren ijskoud en af en toe kropen ril-

lingen over zijn rug en bovenarmen. Misschien had hij, dit was niet uitgesloten, 

een besmettelijke ziekte onder de leden, moest hij met grote spoed in quaran-

taine worden gebracht. Grote koppen in de krant, opwinding onder de bevol-

king, ongerustheid op het departement van volksgezondheid. „Hoogslag ligt 

in quarantaine" zou de buurt fluisteren en zijn geval zou worden besproken 

op artsenvergaderingen en in het tijdschrift voor geneeskunde. Iedere bewe-

ging van zijn ledematen, iedere trilling van zijn neusvleugels zou worden be-

studeerd. Het hele doen en laten van zijn lichaam zou door geheimzinnige 

toestellen worden geregistreerd en in rapporten worden vastgelegd. Dokters 

zouden met een bezorgde glimlach hem bemoedigend toeknikken, zusters zou-

den aandachtig en vol spanning zijn pols voelen, bedienend personeel zou 
vanachter glazen wanden hem vriendelijk groeten. Maar hij mocht niet ziek 

worden! Niet zolang iemand een beroep op hem deed! 

Langzaam en met gefronste wenkbrauwen ontrolde hij het drukwerk. Nadat hij 

het had gelezen, dronk hij zijn glas leeg en strekte zijn geopende hand naar 

de vlammen. Vorige winter had een zwarte mees gepelde halve pinda's van 

zijn hand gepikt en iedere keer dat die kleine vlinderlichte vogel naar hem 

was toegefladderd, vluchtig met zijn vleugeltjes langs zijn vingers was ge-

streken, een ondeelbaar ogenblik met zijn snaveltje zijn vlees had beroerd,  
was zijn hart vervuld geworden met een groot geluk, en nu — door het strek- 
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ken van zijn hand — probeerde hij die aanraking weer op te roepen. Maar 
het was of zijn huid gevoelloos was geworden, of hij dode vingertoppen had 
gekregen, misschien ook had de alcohol zijn inlevingsvermogen verlamd. 
Wat wankel stond hij op, en sloeg verschillende malen zijn armen over elkaar, 
zoals hij bij felle kou schaatsenrijders had zien doen. Maar ook deze oefening 
deed zijn bloed niet sneller stromen, prikkelde zijn hersens niet tot het pro-
duceren van gelukgevende beelden of gevoelens en gelaten ging hij weer 

zitten. Wat hij moest doen, nu hij geen houvast meer had aan zijn herinne-
ringen, was zich te bepalen tot de werkelijkheid, de dingen van alle dag: de 
stand van de electriciteitsmeter, het weer, het aantal kruissteken op het slui-
merkussen in de stoel tegenover hem, de lengte van de grootste stekel aan de 
Christusdoorn. Met al deze naakte feiten moest hij zich bezig houden — nu, 
meteen! Om te beginnen kon hij zich bijvoorbeeld vergewissen van een zeer 
doodgewone toestand, kon hij zich bijvoorbeeld vergewissen van de tijd! 
Het was een veel voorkomende handeling, hoewel op het ogenblik, nu af en 
toe de tijd stilstond en veranderde in een grote klos blinkend sneeuwwit touw, 
niet zo eenvoudig. Maar hij kon het proberen — een draai van zijn pols, een 
korte blik op zijn horloge, drie minuten voor half zeven. Hoorde hij daar de 
egel ? 

Steunzoekend bij de stoelruggen en de muren schuifelde hij naar de keuken 
en knipte het buitenlicht aan. Maar plotseling durfde hij niet te kijken. Wat 
moest hij doen, wanneer de egel er niet was? Welk feit, welke gebeurtenis 
bleef er dan nog over om zich aan vast te klampen? Met gesloten ogen deed 
hij het licht weer uit, liet zich op de grond glijden, sloeg zijn armen om zijn 
opgetrokken knieën en boog zijn hoofd. 
En toen ineens, en hij begreep niet dat dit hem niet eerder te binnen was ge- 
schoten, maar misschien had nu pas God medelijden met hem, herinnerde hij 
zich uit zijn jeugd het voorwerp, het feit, waaraan hij zich had vastgeklampt, 
dat altijd zijn laatste strohalm was geweest, iedere keer, wanneer hij bijna —
bijna! — in die ontzettende, angstwekkende leegte had gekeken, die reus-
achtige geluidloze ruimte, waarin niets kwam, niets ging, niets bewoog. Nog 
vaster sloot hij zijn ogen, kneep ze zo hard dicht tot de leden zijn wangen 
raakte, en toen, zoals vroeger — het had hem dus niet in de steek gelaten! 
— zag hij het boek. Vanuit een verre hoge hoek kwam het in een vertraagde 
tolvlucht naar hem toe, zweefde het enige tijd voor hem, legde het zich op 
een lessenaar zonder poten, opende het zich. Een prachtig, machtig boek was 
het, met een donkerbruine leren kaft met gouden onleesbare letters, en bla-
den van jasmijnkleurig, geschept papier. Een tijdlang, hij wist nooit hoe lang, 
bleef het geopend voor hem liggen, dan — en dit gebeurde altijd als hij het 
minst erop verdacht was — sloot het zich zeer langzaam en het suizelen van 
de ontsnappende lucht tussen de bladen leek op een zucht, een berustende 
nauwelijks hoorbare zucht, het eerste geluid in de doodse stilte. 
„Een bir edanobrak en twee neppalrednur" zou hij in geheimtaal zijn gouden 
lieveling toeroepen. 	 J. S. Henriksson. 



De vader der otiologie 

Morgen begint de nieuwe eeuw. Wel, wat mij betreft, stil laten beginnen. Maar 

ik ben bang, dat dat niet zo stil zal toegaan. Er zijn natuurlijk naïevelingen die 

zich er wonder wat van voorstellen, en omdat ik wel vaker blijk heb gegeven 

van een vooruitziende blik, willen ze van mij weten, wat ik verwacht. Och, 

niets bijzonders. Wat er verandert, is dunkt me wel zowat bekeken met de 

eerste twee cijfers van het jaartal dat ze boven hun brieven mogen schrijven 
— maar wie schrijft er nog brieven? —, en voor de rest blijft alles bij het oude. 

1 enminste in hoofdzaak. 0 zeker, lichte verschuivingen, die doen zich altijd 

voor, en die zullen ook nu wel weer optreden. Maar opzienbarende verande-
ringen zoals ik er enkele gekend heb, nee, daar geloof ik niet in. Ze zijn naar 

mijn mening ook niet meer nodig. Ik weet wel, dat men mij nu van conserva-

tisme zal gaan verdenken, en ik geef toe, als ik in januari negentig word, ben 

ik al een aardig eindje over de gemiddelde levensduur heen die tegenwoordig 

op vier en tachtig en nog wat wordt gesteld, maar sinds ik mijn derde hart 

heb, voel ik me weer helemaal fit, en aan lenigheid van geest heb ik nog maar 

weinig ingeboet. Wat mij geweldig veel goed gedaan heeft, dat is, dat ik mijn 
geheugen heb laten inkorten. Van mijn eerste veertig levensjaren weet ik zo 

goed als niets meer. Het is een heel eenvoudige ingreep, en ik heb er bijzon-

der veel plezier van. Nu ik geen verhalen over vroeger kan ophalen, is mijn 

conversatie er duidelijk op vooruitgegaan. De beschuldiging van conservatis-
me mag ik dus zonder meer afwijzen. Maar veranderingen die de moeite waard 

zijn, nog eens: ik zie ze niet. 

Om met mijn eigen specialisme te beginnen: de behoefte aan geschoolde 

otiologen zal, vrees ik, nog toenemen. Aan de ene kant kan ik me er alleen maar 

over verheugen, dat de belangrijkheid van onze wetenschap nu algemeen 

wordt erkend, anderzijds ben ik juist als otioloog zo vaak geconfronteerd met 

de rampzalige gevolgen van het gebrek aan werk, dat ik het meer dan wie ook 

betreur, dat enige verbetering in de werksituatie niet te verwachten is. De 

regering heeft aangekondigd, dat zij de werktijd zal verkorten tot acht uur 

per week, en dat het aantal werkvergunningen drastisch zal worden beperkt. 

Voortreffelijke plannen, iedere insider zal bevestigen, dat beide maatregelen 

hard nodig zijn. Maar zullen ze worden uitgevoerd? Ik vrees het ergste! 

Waarom? Omdat men terugschrikt voor de feiten! Het is voor praktisch ieder-

een bijzonder moeilijk harde feiten ook dan te aanvaarden, als ze niet stroken 
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met wat hij graag zou willen. Nu is er natuurlijk aan wat iemand „graag wil" 
tegenwoordig wel het een en ander te doen, maar als het gaat om elementaire 
levensbehoeften, zoals de behoefte aan arbeid, dan blijven de resultaten ook 
van de meest moderne geestesdressuur pijnlijk ver achter bij wat men had 
mogen verwachten. Een mens blijft nu eenmaal een moeilijk opvoedbaar 
wezen. En het is deze sombere les van de ervaring die hier treffend wordt 
gedemonstreerd. Immers wat zijn de feiten? Het zijn er twee: 1. er zijn in ons 
land twee honderd duizend bevoegde werkers; 2. er is werk voor amper vijf- 
tig duizend. Van deze cijfers zal iedereen dienen uit te gaan, maar de droeve 
werkelijkheid is, dat zo goed als niemand dit doet. Als straks de Kamer de 
regeringsvoorstellen verwerpt, en let op mijn woorden: dat zal gebeuren, 
dan zullen de geachte afgevaardigden niet proberen aan te tonen, dat deze 
cijfers onjuist zijn, zij zullen volstaan met een emotionele declamatie over de 
heiligheid van de arbeid, en doen alsof ze daarmee hun stem voldoende heb-
ben gemotiveerd. 

De cijfers die ik genoemd heb, zijn overigens nog geflatteerd. In werkelijk-
heid is de toestand veel ongunstiger: een deel van het te verrichten werk 
wordt aan de erkende werkers onthouden en wordt uitgevoerd door zoge-
naamde sluiparbeiders. Daartoe reken ik in de eerste plaats al die oncontro-
leerbare scharrelaars, die vaak onder het mom van een vriendschappelijk 
praatje bij je binnendringen en dan bidden en smeken om alsjeblief clande-
stien een karweitje te mogen opknappen. Niet zelden hebben ze ook nog suc-
ces, want ze zijn bereid zwarte prijzen te betalen, die je geïncasseerd moet 
hebben om ze te geloven! Het is natuurlijk glad verkeerd deze onderkruiperij 
te steunen, maar wat wil men? Ieder mens wil nu eenmaal niets liever dan 
werken, en dat men zijn toevlucht neemt tot min of meer bedenkelijke metho-
den om aan deze primaire levensbehoefte te voldoen — ik wil het vooral niet 
goed praten, maar het begrijpen, ach ja, dat doe ik wel. 
Maar geen goed woord heb ik voor de tweede groep die knabbelt aan onze 
werk-voorraad. Ik bedoel die a-sociale uitslovers, die zich er graag op laten 
voorstaan, belijders te zijn van het „doe-het-zelf"-principe. De karweitjesjagers 
hebben tenminste het fatsoen, voor de arbeid die men hen laat verrichten, 
fors te betalen. Deze parasieten daarentegen hebben geen cent over voor 
het kwantum werk dat zij aan de gemeenschap onttrekken, en generen zich 
er toch niet voor hun bijzitters-geld rustig op te strijken. 

Ik moet bekennen, dat mijn hartgrondige afkeer van deze lieden misschien 
mede bepaald wordt door het feit, dat ik mij hierbij enigszins afzet tegen mijn 
eigen verleden. Er kan een brokje renegaten-rancune in zitten. Nee, men 
moet mij goed begrijpen: zelf heb ik dergelijke neigingen gelukkig niet gehad, 
ik behoor waarachtig niet tot die zwak begaafden, die door een ziekelijk tekort 
aan wat men „zit in het gat" pleegt te noemen, onafgebroken bezig moeten 
zijn. Maar wel heb ik als beginnend otioloog de haast onvergeeflijke fout 
gemaakt, die doe-het-zelf-beweging niet eens zo kwaad te vinden. Ik hèb zelfs 
een paar cliënten geadviseerd maar eens iets in die richting te proberen! Ik 
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was toen onnozel genoeg om het zetten van een nieuw leertje in een lekken-

de kraan, het spelen met een bouwplaat en het in elkaar prutsen van een niet 

al te goed sluitend bouterie-kistje te beschouwen als tamelijk onschuldige 

bezigheden. Als oudere heren die het wat gênant vonden om 's morgens al 

te zitten bridgen, daarmee hun tijd wilden zoekbrengen, dan stak daar, zo 

meende ik toen, niet zo veel kwaad in. Maar, hebben jongere collega's mij 

gevraagd, had ik dan helemaal geen oog voor de verderfelijke consequenties 

van deze liefhebberij? Begreep ik dan niet, dat de samenleving daardoor ont-

wricht dreigde te worden? Ik wil eerlijk zijn: ik had daarvoor nog geen oog, en 

ik begreep het niet. Onvoorstelbaar, zegt men? Dan vergeet men toch, dat de 

toestanden in mijn begintijd wel enigszins anders waren. 

Toen men mij op het voorlaatste otiologencongres het ere-voorzitterschap van 

de internationale liga aanbood, heeft de voorzitter mij in een luid toegejuichte 

rede „de Vader der otiologie" genoemd. Ik wil niet ontkennen, zo'n eerbetoon 

doet je dan wel even goed. Maar het zou mij nog meer goed doen, als de 

jongeren zich eens wat beter realiseerden, wat dit Vaderschap eigenlijk heeft 

betekend. Het is niet eenvoudig een pionier te zijn! Toen ik mij vestigde, dat 

is nu ruim dertig jaar geleden, op het eind van de zestiger jaren, had nog 

nooit iemand van otiologie gehoord. Het woord heb ik trouwens ook zelf moe-

ten bedenken. Ik had het zogenaamde gymnasium bezocht, een nogal won-

derlijk soort school, waarop toen nog o.a. Latijn en zelfs Grieks werd gedo-

ceerd — wat is dit al weer lang geleden! —, en ik was dus in staat geheel 

in overeenstemming met de beste tradities een kunstterm te smeden met een 

Latijnse kop en een Griekse staart, en zo is de „otiologie" geboren. 

Ik zette een advertentie in een paar kranten, waarin ik bekend maakte, dat ik 

mij gevestigd had als otioloog — voor alle veiligheid stond er bij „Adviezen 

over vrijetijdsbesteding uitsluitend na afspraak" — en een duur naambord 

dat ook over het voortuintje heen makkelijk te lezen was, moest de rest doen. 

Maar voorlopig deed het niets. Ik heb ruim twee maanden naast de telefoon 

gezeten, voordat ik mijn eerste cliënt liet plaatsnemen in de hem al lang 
wachtende stoel. 

Het is misschien juist voor de jongere collega's wel instructief, als ik over dit 

allereerste geval uit mijn praktijk wat uitvoeriger ben. Mijn cliënt was een man 

met een achterdochtig gezicht, die werkzaam geweest was in de verzekerings-

branche. Hij kwam niet uit eigen beweging, hij was gestuurd door zijn vrouw. 

Die had gemeend een zekere kribbigheid bij hem te constateren. Hij was zich 
daar zelf niet van bewust, maar ze kon gelijk hebben, zei hij royaal, hij ver-

veelde zich wel na zijn pensionering. Hij had niet geweten wat een otioloog 

was, eerlijk gezegd had hij er nooit van gehoord. En het stond niet in het 

woordenboek, en ook niet in de encyclopedie. 

„Nee", zei ik, „dat kan ook niet, het is een nieuw beroep". 

„0", zei hij, „nieuw? Dat is voor mij geen aanbeveling. Zijn er nog meer zulke 
otiologen?" 

„Nee, ik ben de enige". 
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Hij had wel wat tijd nodig om dit te verwerken. 
„Bent u gediplomeerd?" vroeg hij toen onverwachts. 

„Er bestaat geen diploma voor otioloog". 
„Maar", zei hij, „bent u dan wel ... Mag u dit beroep uitoefenen?" 

„Ik zou niet weten waarom niet. Dit is een volkomen vrij beroep". 

„Dat zit nog", zei hij agressief. „Onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. 

„Is verboden, zeker, dat weet ik, maar dit heeft met geneeskunde niets te 

maken. U bent toch niet ziek?" 
„Eh ... nee, dat niet", gaf hij toe. 
„Ik neem aan", zei ik met het air van een man die meer te doen heeft, „dat 

ik uw weetgierigheid nu voldoende bevredigd heb?" 
„Ja", zei hij aarzelend, „wel zo ongeveer. Maar nog één ding, heeft het iets 

met astrologie te maken?" 

„Niets", zei ik verbaasd, „waarom vraagt u dat?" 

Deze wedervraag bracht hem duidelijk in verlegenheid. 

„Ja, waarom vraag ik dat? Ik dacht zo ... Nou ja, ik zal het u maar zeggen: 

die astrologen beschouw ik ook als charlatans. Begrijpt u?" 

Ik stond op en gaf met alle waardigheid die mij ter beschikking stond, het 

passende antwoord: 

„Ik ben bang, dat ik u inderdaad begrijp. Als u mij ook als een charlatan be-

schouwt, moet dit gesprek hier eindigen". 

Hoog spel voor iemand die eindelijk zijn eerste cliënt gevangen heeft, maar 

wat moest ik anders? En het lukte! Hij had het natuurlijk niet zo bedoeld, ik 
had hem helemaal verkeerd begrepen, hij had zich misschien ook wat onhan-

dig uitgedrukt, en dat speet hem dan, dat speet hem meer dan hij zeggen 

kon, maar hij hoopte toch dat ik hem niet zo zou laten gaan, hij had mij 

werkelijk niet willen beledigen, enzovoort, enzovoort. Hij loog natuurlijk, er 

was geen ogenblik sprake van verkeerd begrijpen, dus ik liet hem een mooi 

poosje doorgaan met het stamelen van zijn excuses. Ik vermoed dat hij er 

tegen opzag aan zijn vrouw te vertellen, waarom ik hem geen advies had 

gegeven, in elk geval aan verontschuldigende zinnetjes had hij geen ge-

brek. Maar tenslotte was ik dan goed genoeg om weer te gaan zitten en te 

verklaren, dat het incident gesloten was. 

In zijn ogen mocht ik dan geen charlatan zijn, in die van mij zelf was ik het 

wel degelijk. De mensen zijn er over het algemeen vuurbang voor, van char-

latannerie te worden verdacht. Waarom eigenlijk? Hebben wij allen niet ont-

zaglijk veel aan charlatannerie te danken? „De charlatans van vandaag zijn 

de grote mannen van morgen". Ik weet op dit moment niet zeker, aan welke 

beroemdheid ik dit citaat moet toeschrijven. Het is ook mogelijk, dat het van 

mijzelf is. In elk geval is het juist en zonder een flink scheutje charlatannerie 

zou ik het als otioloog niet ver gebracht hebben. Bij die eerste cliënt zat ik 

direct al in de nesten. Mijn taak-repertoire was nog uiterst beperkt, en een 

deel van de mogelijke adviezen kwam bij hem niet in aanmerking: hij deed 

alle boodschappen voor zijn vrouw die slecht ter been was, en wandelen deed 
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hij dus genoeg, zelfs meer dan genoeg! 

„Prachtig", zei ik, alsof dit een opluchting voor mij was. „Hebt u een tuin?" 

„Ja", zei hij met onverwachte felheid, „ik hèb een tuin. Maar raadt u mij nu 
alstublieft niet aan te gaan tuinieren, want dat vertik ik. Mijn vrouw rekent 

mij ook geregeld voor, hoeveel ik zou kunnen verdienen als ik zelf de tuin 

deed, en dat wil ik best geloven, die tuinlui zijn duur tegenwoordig, maar ik 

begin er niet aan, ik heb er geen verstand van, ik vind het pokkenwerk, ik..." 

,.Maar", zei ik met de suggestieve rust die veel dankbare cliënten zo in mij 

geprezen hebben, „ik dacht ook niet aan tuinieren. U kunt in een tuin toch ook 
wel iets anders doen". 

„Bijvoorbeeld", zei hij kort. 

„U kunt erin zitten, vermoed ik. Of is dat bij u onmogelijk?" 
„Nee", zei hij, „dat kan. Heel goed zelfs, onze tuin is erg beschut. Mijn vrouw 

ligt vaak in de tuin, maar die leest veel. En u wilt mij toch niet aldoor laten 

lezen!" 

„Nee, natuurlijk niet", zei ik, „ik dacht ook niet aan lezen". 

Dat was een leugen, ik had wel degelijk aan lezen gedacht. Men kan zich dat 
nu nauwelijks meer voorstellen, maar in die jaren werd de kunst van het lezen 

nog tamelijk druk beoefend. Het aantal ouwe heren, bij wie ik de verveling 

heb bestreden door hen aan het gedrukte woord te verslaven, is echt niet zo 

gering. Sommigen heb ik zelfs zo ver gekregen, dat ze romans gingen lezen, 

ik bedoel niet alleen strip-verhalen, maar echte romans zonder plaatjes. Die 
werden toen namelijk ook nog geschreven. 

Na deze zijsprong terug naar mijn eerste cliënt. Het advies „lezen" was dus 

uitgesloten, en ik wist op geen stukken na, wat ik hem nu in die tuin moest 
laten doen. Maar ik kon ook niet blijven zwijgen. 

„Ik dacht", begon ik peinzend, en ik kan er een eed op doen, dat ik op dat 

moment nog niet vermoedde, hoe ik die zin moest afmaken, „ik dacht....". 
„Vertelt u 't maar!" zei hij. „Ik moet zeker naar de bloemetjes kijken!" 

En dat woord deed het. Als hij zijn mond gehouden had, zou ik de juiste voort-

zetting nooit gevonden hebben, ik had hem doelloos in zijn tuin laten zitten, 

en gesteld al dat ik het gesprek toch nog tot een dragelijk einde had ge-

bracht, dan was hij toch zonder twijfel thuisgekomen met een vernietigend 

oordeel over de otiologie. Maar gelukkig, hij hield zijn mond niet, en zijn ho-

nende veronderstelling was net de zweepslag die ik nodig had. 

„Met bloemetjes kijken zou u kunnen beginnen", zei ik effen, „maar daar mag 
u het natuurlijk niet bij laten. U zult moeten — mediteren". 

Ik zag meteen dat het schot raak was. Het spottende glimlachje werd plotse-

ling van zijn gezicht weggeveegd, en hij keek mij onzeker aan. 
„Mediteren", zei hij. 

„Mediteren", zei ik onverbiddelijk. 

„0", zei hij, „juist. Mag ik vragen, wat verstaat u daar eigenlijk onder?" 

Ik ging wat makkelijker zitten, het kritieke moment was voorbij, ik had ge-

wonnen. Meer dan eens heeft men mij een zekere genialiteit toegeschreven, 
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en het zou dunkt me valse bescheidenheid zijn die te loochenen. Maar wel 

vraag ik: waar ligt precies de grens tussen genialiteit en charlatannerie? Bij 

de afwikkeling kon ik ook de laatste niet missen. 

„Ja", zei ik in een bedachtzame improvisatie, „mediteren, wat is dat precies? 

Ik zou kunnen zeggen: een beroep doen op uw eigen latente creativiteit. Maar 

ik vermoed, dat u daarmee nog niet zo veel verder komt. Of wel?" 

„Eh ... nee", zei hij, „om u de waarheid te zeggen 

„Kijk", legde ik geduldig uit, „u was bang, dat ik u wou laten lezen. Dat ik u 

met andere woorden zou willen voeden met de gedachten van anderen. Maar 

op het gevaar af dat u mij gaat verdenken van vleierij, die heb ik bij een man 

van uw kaliber helemaal niet nodig, ik heb genoeg aan wat u uit u zelf kunt 

halen. Dus u gaat zitten, bij mooi weer in uw tuin, maar binnen is net zo goed, 

als u maar makkelijk en ontspannen zit, bij voorkeur met uw benen op een 

tweede stoel, u moet natuurlijk niet in slaap vallen, maar wel ontspannen zit-

ten, en dan — dan mediteert u!" 
„Maar", vroeg hij bijna angstig, „wat moet ik dan doen? Gaan denken?" 

„Precies", zei ik opgewekt, „gaan denken. En weet u waaraan? Aan niets, of 
aan alles, net zoals u wilt". 

Hij keek mij verwilderd aan. 

„Nee", ging ik kalmerend verder, „u moet vooral niet beginnen met aan iets 

bepaalds te denken, integendeel, u laat u zo veel mogelijk leeg lopen, en dan 

wacht u rustig af, totdat u iets invalt. En dan gaat u daar op door". 

„Hoe bedoelt u? Moet ik dan daarop doordenken?" 

„Nee", zei ik beslist, „dat bedoel ik niet. Ik wou zelfs dat u het denken nu 

eens even stop zette. Denken is natuurlijk heel mooi en best, maar het kan ook 

te — ik bedoel, je moet het niet overdrijven. Denken — daar is maar een deel 

van uw vermogens mee geactiveerd. Ik zou dus liever hebben, dat u daarop 
door dróómt. Soest drukt het misschien nog beter uit". 

„Maar", wou hij nog weten, „als mij nu eens helemaal niets invalt? Of als ik 
mijn denken niet stop kan zetten?" 

„Dat zal", zei ik, „in den beginne zeker voorkomen, vrij vaak zelfs. U moet u 

daar niet door laten ontmoedigen, op een zekere aanlooptijd moet u rekenen. 

Maar als u elke middag twee uur uittrekt om te soezen, en dan 's avonds 
even een rapportje opmaakt ...". 

„Een rapportje?" zei hij verschrikt. „Hoort dat er ook bij?" 

Ik had het woord nu eenmaal laten vallen en dus ging ik er mee door. 
„Een rapportje hoort er natuurlijk bij". 

„Maar wat moet daar dan instaan?" 

„Wel", zei ik, „eenvoudig alles wat u gesoesd hebt". 

„O juist", zei hij. 

En daarmee liet ik hem naar huis gaan. Hij zou het proberen en over veertien 

dagen terug komen. Ja, de dagrapportjes zou hij dan meenemen. Dat laatste 

deed hij niet, het zou mij ook verbaasd hebben als hij het wel gedaan had. 

Bij dat tweede bezoek zei hij niet eens, dat hij ze vergeten had, maar wat er 
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uitgekomen was, leek hem nauwelijks de moeite waard. Hij vond het erg moei-

lijk om zijn soezerij onder woorden te brengen, hij was er dan ook een hele 
tijd mee bezig. Maar overigens, het beviel hem wel, zijn vrouw meende, dat 

zijn humeur vooruitging, en hij vond de kuur, ja, echt wel aardig.... 

Ik wachtte vrij lang met mijn antwoord. 

„Wel aardig", zei ik, „ja, als u dat zegt, dan is het wezenlijke van mijn advies 

u toch waarschijnlijk ontgaan. U praat mij ook te makkelijk over die dagrap- 

porten. Ik weet natuurlijk heel goed, dat het moeilijk is die soezerij te ver-

woorden, maar u realiseert zich vrees ik nog niet voldoende, dat dit héél be-

langrijk is, zo niet het allerbelangrijkste! Juist die sprong, die uiterst hachelijke 

sprong van vage, vloeiende soezerij naar vaste vormgeving in woorden, dáár 

komt het op aan! Daar ligt namelijk precies het punt, waar uw latente creati-

viteit manifest moet worden". 

Ik had op plechtige toon gesproken, en hij kwam behoorlijk onder de indruk. 

Ik zelf trouwens nauwelijks minder. Toen hij wegging, repeteerde hij stilletjes 

voor zichzelf mijn laatste woorden. 

„Ik wil dit graag letterlijk overbrengen aan mijn vrouw", zei hij. 

Ik heb natuurlijk wel meer gelukkige invallen gehad, maar het gedetailleerde 

advies dat ik mijn eerste cliënt heb meegegeven, wint het geloof ik in vrucht-

baarheid van al mijn ideeën. Het tegenwoordig zo populaire meditatieve na-

velstaren, dat helaas niet zelden op onoordeelkundige wijze wordt gecontro-

leerd — er is verschrikkelijk veel beunhazerij op dit terrein! —, is in wezen 

alleen maar een uitwerking en verfijning van mijn destijds gegeven voorschrif-

ten. „De omphaloskopie, de hulpwetenschap waarvan de otiologen zo ontzag-

lijk vaak gebruik maken, heeft haar bestaan ook aan een otioloog te danken", 

heeft de eerste bezetter van de nieuwe leerstoel in zijn inaugurele oratie ge-

zegd, en die hulde is dunkt me niet overdreven. Maar ik erken graag, dat ik de 

geweldige ontwikkeling ook zelf niet voorzien heb. 

Het succes van een gedachte hangt overigens niet alleen af van de waarde 
ervan. Het tijdstip waarop ze wordt gelanceerd, is minstens even belangrijk. 

Zo heb ik al heel weinig plezier beleefd van mijn waarschuwing over het af-

schaffen van commissies. Wat ik zei, was natuurlijk juist, maar ik zei het op 

het verkeerde moment, en ik werd uitgemaakt voor een reactionair die de te-

kenen des tijds niet verstond en de klok wilde terugzetten. Mijn artikel in de 

Otiological Review hebben mijn critici natuurlijk zelf niet gelezen, en de inder-

daad vrij gebrekkige samenvatting hebben ze verkeerd begrepen. Ik heb ner-

gens beweerd, dat het gepraat in al die commissies op zichzelf enige waarde 

had, en ik heb heus ook wel begrepen, dat de uitkomsten van die eindeloze 

discussies aanzienlijk sneller bereikt kunnen worden, wanneer men een com-

puter inschakelt. Mijn betoog was helemaal niet gericht tegen het gebruik van 

computers in het algemeen, ik heb alleen willen waarschuwen tegen het voor-

tijdig gebruik op dit speciale terrein. Men moet, heb ik gezegd, met de com-

puter leren leven! Waarom zou men aan zo veel mensen de illusie ontnemen, 

dat ze met belangrijke dingen bezig zijn? Goed, wij kunnen het er over eens 
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zijn, dat dit niet het geval is, maar laat hen toch alsjeblieft in die waan! Dat, en 
niets anders, was de strekking van mijn betoog, maar men heeft niet willen 
luisteren. Onder de indruk van de prestaties van de computer, was men niet 
tevreden, voordat men bij wijze van experiment het nieuwe speeltuig ook op 
het zogenaamde commissie-werk had losgelaten. Och, ik wil niemand van de 
initiatiefnemers van boze bedoelingen verdenken, die jongens bedoelden het 
geloof ik echt wel goed, maar zoals ik zo vaak moet constateren, het ontbrak 
hun pijnlijk aan visie. Zij overzagen eenvoudig niet, wat de gevolgen zouden 
zijn. Het experiment slaagde natuurlijk, maar ten koste van hoeveel onherstel-
baar leed! Wij otiologen hebben het geweten! Onze wachtkamers zaten stamp-
vol met wanhopige lieden, aan wie plotseling de gelegenheid ontnomen was 
zich in talloze besturen, werkcomité's en commissies gewichtig te maken, 
die hun energie niet meer kwijt konden aan het opstellen van duistere nota's 
en onleesbare rapporten, voor wie het bestuderen van omvangrijke stukken 
niet langer een welkom huiswerk was, en die vele maar al te lege uren over- 
hielden, omdat ze niet meer met mensen van dezelfde gewichtsklasse in ver- 
gadering bijeen moesten zijn om in verwarde en soms verhitte discussies op- 
lossingen te zoeken voor onoplosbare problemen. De computers namen het 
zaakje over, en bij velen was de bodem uit hun bestaan weggeslagen. 
Ik weet niet, wat er gebeurd zou zijn, als wij toen niet resoluut het mes gezet 
hadden in de arbeid van de vrouw. Wij hadden dat natuurlijk eerder moeten 
doen, maar toen was de tijd er nog niet rijp voor. Dat wij nu konden doortas- 
ten, was te danken aan een bijzonder gelukkige samenloop van omstandighe-
den, misschien zijn er mensen die in dit verband van de voorzienigheid willen 
spreken. 

Er was nog altijd een ongezond aantal werkende vrouwen. De wakkere jon-
gens van de reclame hadden met hun arsenaal van superlatieven wel alles ge-
daan om te bevorderen, dat de vrouwen zich wasbewust en okselfris zouden 
werpen op de geneugten van het huishouden in het algemeen en het verrukt 
tonen van hun bij elkaar gespaarde geschenken in het bijzonder, maar het 
resultaat van deze verantwoorde volksopvoeding viel toch niet mee: de vrou-
wen bleven werken, zolang er nog enig werk was. En men vroeg zich angstig 
af: wat gaat er gebeuren, als er straks geen werk meer is? Gelukkig kreeg ik 
toen bij het opruimen van een kast een oud boekje in handen. Het was, ik 
meen in de twintiger jaren, geschreven door een classicus, dat was iemand 
die gestudeerd had in de zogenaamde klassieke letteren (Latijn en Grieks), en 
het was zijn dissertatie waarop hij de doctorstitel had verworven. Het geschrift 
ging over de arbeid van de vrouw in het Griekenland van de vijfde eeuw voor 
Christus. Het interesseerde mij natuurlijk bitter weinig, maar toen ik er ver-
strooid wat in bladerde, eigenlijk voornamelijk om te zien, of ik nog iets van 
het Frans begreep — het was, ik weet niet waarom, in het Frans geschreven, 
en ik heb vroeger deze nu in onbruik geraakte taal nog moeten leren — werd 
ik door een zinnetje getroffen: „als van een vrouw uit die tijd gezegd werd, 
dat zij 'werkte', dan kan men veilig aannemen, dat zij het oudste beroep ter 
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wereld uitoefende". En plotseling begreep ik, hoe onze problemen moesten 
worden aangepakt. 

De regering heeft toen gehandeld met een verrassende besluitvaardigheid. Ik 

mag nu wel verklappen, dat zij dat gedaan heeft op mijn instigatie. Het was 

inderdaad een heel kritiek moment, de toestand werd langzamerhand onhoud-
baar. Dank zij de nieuw gekweekte graanrassen en vooral ook het kunstvlees 

werden de mensen gevoed met een soort krachtvoer, dat de sexuele behoef-

ten geweldig deed toenemen, en het ontbrak geen man aan tijd om deze be-

hoeften te bevredigen. Wilde men de lange hete zomer doorkomen zonder dat 
er ongelukken gebeurden, dan moest men op korte termijn de beschikking 

krijgen over een niet te krap kwantum vrouwen. Direct na de oprichting van 

het Venus-legioen werd het noodwetje betreffende de algemene dienstplicht 
voor vrouwen ingediend en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Alleen 

twee leden van de Humanistische Partij in hersteld verband wilden geacht 

worden te hebben tegengestemd. Een amendement van D 86, dat ook aan 

vrouwen het recht wilde geven zich twee maal per week een bedgenoot uit 

te zoeken, werd bij zitten en opstaan verworpen. Er waren natuurlijk afge-

vaardigden die het betreurden, dat het huwelijk met deze maatregel definitief 

werd afgeschaft. Maar ook zij, die dit met leedwezen constateerden, onthiel-

den hun stem niet aan het wetsontwerp, daarmee erkennend, dat het huwelijk 

niet meer was dan een eerbiedwaardig, maar volkomen zinloos geworden 

survival. Persoonlijk heb ik het huwelijk nooit beoefend, maar nog wel mee-

gemaakt. Een succes was het naar mijn indruk zelden, maar het had althans 

van buiten af bezien, wel iets genoeglijks, aan de vrouw bood het iets van vas-

tigheid, waarvan men toen aannam dat de vrouw die op prijs stelde, en aan de 
kinderen een zekere bescherming. En bescherming hadden de kinderen van 

toen nog wel nodig. Men moet niet vergeten, in die tijd kon en mocht elke 

vrouw worden bevrucht door elke willekeurige man, zwangerschappen ont-

stonden buiten het Centraal Bureau voor Eugenetiek om — dat bestond nog 

niet eens! — en dat mannen pas na gebleken geschiktheid worden ontdaan 

van de steriliteit die hun op twaalfjarige leeftijd is toegediend, dat zou men een 

ronduit belachelijke regeling gevonden hebben. Geen wonder, dat de 

toen geboren kinderen vaak van een allerdroevigst kaliber waren: zij beschik-

ten lang niet altijd over de eigenschappen die de mens nu eenmaal nodig 

heeft om zich staande te houden in onze maatschappij, die eigenschappen 

waren nog niet eens voldoende bekend, laat staan dat ze al stelselmatig wer-

den ingebouwd. De televisie deed wat ze kon om de kijkers een zekere hard-

heid bij te brengen, maar ook deze pogingen kwamen toch niet uit boven een 

amateuristisch gestumper. En in die eigenlijk nog primitieve samenleving kon-

den kinderen het niet stellen buiten bescherming door hun ouders. En om die 

ouders bij elkaar te houden diende dan het huwelijk. Het lukte natuurlijk niet 

altijd, de ouders bleven niet altijd bij elkaar, en ook als ze dat wel deden, liet 

de bescherming soms te wensen over, maar alles bij elkaar genomen was het 

huwelijk een voor die tijd vrij bruikbaar instituut. Maar nu onze massale op- 
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voedingsinrichtingen de taak van de ouders met succes hebben overgenomen, 
is het onzinnig om dat wat voorgoed voorbij is, te willen conserveren. 
Over de houding van de vrouwen zelf niets dan lof! Zeker, er zijn een paar 

uitzonderingen geweest: enkele harpijen die een opleiding hadden genoten 

boven hun geestelijke stand en geweldig veel ophef maakten van de waardig-
heid van de vrouw — alsof het voor die waardigheid enig verschil maakt, of 

ze nu met Jantje of met Pietje naar bed gaan! —, maar over het algemeen 
hebben ze zich kranig gehouden. In de ure des gevaars, toen heel letterlijk de 

nood aan de man was, hebben ze zich volledig en met overgave ingezet. Wij 

mogen zeggen, dat nu aan de vraag naar gewone consumptie-sex redelijk 

kan worden voldaan. En de instituten waarin de meer verfijnde vormen wor-
den onderwezen, hebben leerlingen genoeg, maar wat de afgestudeerden in 

de praktijk presteren, daarover durf ik geen oordeel te geven. Wat ik er van 

gehoord heb, lijkt niet slecht. 

Merkwaardig genoeg hebben wij de meeste tegenstand ondervonden van de 
jongeren. Een deel van hun klachten kan ik nog wel billijken. Dat je tegenwoor-

dig pas na strenge keuring wordt toegelaten tot het vaderschap, is natuur-

lijk een voortreffelijke maatregel, en de verstandigste uitdagers — zo noemen 

ze zich — zien dat ook wel in. Maar voordat de vrouw die je daarvoor hebt 

uitgekozen, als aanstaande moeder is ingeschreven, moet je zeven formulieren 

invullen, en dan mag je nog blij wezen, als ze je het bewijs van registratie 

binnen een maand thuis sturen. Kijk, dat lijkt mij ook overdreven, en als ze 

tegen die bureaucratie in opstand komen, kan ik hun alleen maar gelijk geven. 
Maar die jongens zitten zichzelf in de weg. Hun gerechtvaardigde grieven 

brengen ze op een manier naar voren, die iedereen tegen hen inneemt. Hun 
uiterlijk lijkt al vast nergens op: fatsoenlijke snorren en baarden willen ze 

niet meer dragen, ze laten hun haar kort knippen alsof ze tuchthuisboeven 

zijn, en dan moet je die knapen met hun baardeloze smoeltjes hun program-

ma horen ontvouwen! „Terug naar het romantische huwelijk" en „Geen sex 

zonder liefde!" zijn een paar van hun wilde kreten. Men behoeft zich niet on-

gerust te maken over zulke bewegingen. Ze gaan vanzelf voorbij. Ik durf er 

een lief ding om te verwedden: voordat wij drie jaar verder zijn, hebben die 

uitdagers zich keurig gerangeerd, dan lopen ze niet meer in die kinderachtige, 

kleurloze colbertjes, die wij vijftig jaar geleden al droegen, maar dan hebben 

ze net als alle anderen keurige fluwelen pakken aan met kanten jabots .... 

Ik ben gisteren gestoord in mijn notities, en ik geloof niet dat ik weer begin. 

Want waarvoor zou ik het doen? Niemand leest het. Vroeger waren er men-
sen die er op konden rekenen dat alles wat ze schreven, gelezen zou worden 

Dat is er tegenwoordig niet meer bij. Wie nu schrijft, kan het alleen doen om-

dat hij zich anders zo godsluizig verveelt. 

Libbe van der Wal 



Arbeid nu en morgen 

Op 23 juni j.l. was het onlangs verschenen rapport „Humanisme en arbeid" 

onderwerp van bespreking tijdens een conferentie, getiteld: „Arbeid nu en 

morgen". Doeleinden en conclusies van het rapport werden toegelicht door 

de heer A. L. den Broeder, die als rapporteur van de studiecommissie een 

belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van het rapport. Hield 
hij zich vooral bezig met mens en arbeid in de huidige situatie, de tweede 

spreker — prof. dr. J. Kruithof — bood een perspectief op de toekomst. Een 

weergave van de door prof. Kruithof uitgesproken rede volgt hieronder. 

Inleiding 

Het is altijd gewaagd over de toekomst oordelen uit te spreken. Toch wil ik 

beginnen met enkele previsies aangaande de ontwikkelingen die op het vlak 

van de arbeid waarschijnlijk zijn. Daarna volgen vanuit een humanistische op-

tiek een aantal ethische waarde-oordelen over deze ontwikkelingen. Tenslotte 

wil ik enige problemen, die om een oplossing vragen, bespreken. 
Vooraf een paar verduidelijkingen. Wat de afstand in de tijd betreft, beperk 
ik me tot de periode 1968-*-2000. Ik denk daarbij meer bepaald aan de wes-

terse wereld en aan de landen van het oostelijk blok, waar zich ook een ver-

snelde industriële ontwikkeling voordoet. Met de term „arbeid" doel ik op een 
geheel van fenomenen. In de arbeid zijn ten eerste perceptief-cognitieve (be-
tekenende) processen aanwezig. Daarbij voegen zich streefprocessen, die zich 

van de betekenende onderscheiden door hun positief-negatieve geladenheid. 

Als U bij voorbeeld een vliegtuig ziet en U merkt dat het blauw, lang en 

rond is, dat het snel vliegt, enzovoorts, dan bent U cognitief werkzaam. Vindt 

U het vliegtuig mooi of lelijk, aangenaam of onaangenaam, reageert U er positief 

of negatief op, dan is er in U een streving aanwezig. Ten derde zijn er actieve 

processen, waarbij de mens door zijn optreden zijn relatie tot de omgeving in 

een of andere zin verandert. 

Het kenmerk van de drie processen samen — zij zijn alle drie in de arbeid 

aanwezig — is hun doelgerichtheid. De opeenvolging van de verschillende 

fasen in een arbeidsbeweging wordt door het gestelde objectief bepaald. Wat 

niet reëel aanwezig is, maar als te verwezenlijken gesteld wordt, beheerst het 

geheel van activiteiten van de arbeidende mens. Dit doel, een of andere 

verandering in de relatie tussen de actor en zijn omgeving, wordt bereikt 



128 

door gebruik te maken van instrumenten. 

Samenvattend: arbeid is een samenhangend, doelgericht geheel van percep-

tief-cognitieve, streef matige en actieve processen, waarbij met behulp van in-

strumenten de relatie tussen de actor en zijn milieu in een of ander opzicht 

gewijzigd wordt. Meestal voegt men er nog een beperking aan toe. Het gaat 

meer bepaald over processen, die, om een zekere regelmaat en controle door 

de maatschappij te garanderen, sociaal georganiseerd zijn. Er wordt door de 

arbeid een resultaat, d.i. een of ander goed of prestatie, bereikt dat geprijsd 

kan worden en in het sociale verkeer als ruilmiddel gebruikt wordt. 

Previsies 
De ontwikkeling van het arbeidsproces in de menselijke geschiedenis verloopt 

in vier fasen: de pre-agrarische, de agrarische, de industriële en de automa-

tische fase. 
In het pre-agrarische stadium zien wij, dat de mens occasioneel zijn omgeving 

door arbeid verandert (jacht, visvangst, plukteelt). De relatie tussen hem en 

zijn milieu is niet constant, niet durend, denk aan de nomaden die, van plaats 

tot plaats trekkend, de natuur niet systematisch bewerken. In het agrarische 

stadium ontstaat een vaste verhouding. Er ontwikkelen zich technieken 

om de organische stoffen uit de omgeving (landbouw) en de dierlijke 

stoffen (veeteelt) duurzaam en planmatig te benutten. In tegenstelling tot deze 

twee perioden, waarin hoofdzakelijk organische, dierlijke en menselijke 

energie benut wordt, vindt in de industriële fase een overgang plaats naar 

het gebruik van mechanische energie (steenkolen, electriciteit e.d. '. Hier-

door vermenigvuldigen de mogelijkheden om de natuur te veranderen zich 

snel. De vierde fase, die van de automatie, wordt gekenmerkt door het feit 

dat de mens erin slaagt retro-actieve systemen te ontwerpen die buiten hem 

om en relatief zelfstandig energie en informatie kunnen verwerken. 

Uit het feit dat de automatie in de toekomst een steeds grotere uitbreiding 

zal krijgen, kunnen previsies afgeleid worden. 

1. De arbeidsector waarin het grootste deel van de actieve bevolking werk-

zaam is, verandert. Colin Clark heeft aangetoond dat in agrarische maat-

schappijen het merendeel van de arbeidenden werkzaam is in de landbouw en 

de veeteelt en dat er in industriële samenlevingen een overwicht is aan werk-

krachten in de nijverheidsector. Geautomatiseerde samenlevingen hebben een 

overwicht aan arbeidenden in de tertiaire sector: ambtenaren van overheids-

lichamen, employees van dienstverlenende bedrijven, onderwijskrachten, ver-

voerders, enzovoorts. Door de toenemende automatisering in de industrie 

verplaatst de arbeid zich van het produceren van goederen naar het verlenen 

van diensten. De menselijke arbeid wordt meer en meer sociale arbeid, de 

1  Men onderscheidt in de industriële fase dikwijls twee perioden: de paleo-industriële 
fase en de neo-industriële, respectievelijk het tijdperk van de eerste massale exploita-
tie van steenkolen en metaal, en het tijdvak van de electriciteit en de petroleum. 



129 

wetenschap krijgt meer belang, de kunst meer mogelijkheden, de cultuur, o.a. 

de informatieverwerking, slorpt meer werkkrachten op. Men kan vrij zeker 
voorspellen dat dit proces zich zal voortzetten en dat tussen nu en het jaar 

2000 het percentage van de actieve bevolking, werkzaam in de tertiaire sector, 
zal stijgen van 40-50% tot 60-70% of misschien nog meer. 

2. De soort arbeid verandert. In plaats van energetische, fysieke arbeid wor-

den mentale werkzaamheden gevergd, waarbij de mens analyseert, contro- 

leert, anticipeert, informatie hanteert, e.d. De rol van de prognose wordt 

groter. De arbeid is niet zozeer gericht op het hic et nunc dan wel op wat 

morgen zal gebeuren, op het programmeren van toekomstige ontwikkelingen. 

Men kan de cultuurgeschiedenis van de mensheid in dit verband beschouwen 

als een overgang van het ingrijpen in het hic et nunc naar dat in de toekomst. 

De mens wordt vaardiger in het voorspellen, het anticiperen, het beheersen 

van het komende. De oude profeet, die dit op een weinig exacte en niet te 

verifiëren manier deed, wordt vervangen door de wetenschapsmens en de 

technoloog, die steeds meer aspecten van de toekomst onder hun controle 
brengen. 

De adaptatie van de mens aan de nieuwe arbeidsprocessen vraagt een nieuwe 

scholing, een uitbreiding en wijziging van het onderwijs. Op dit vlak bevinden 

we ons in een crisis. De maatschappelijke evolutie gaat zo snel — en zal later 

nog zoveel keren sneller verlopen — dat het aanleren van tal van arbeids-

processen overbodig is omdat deze over afzienbare tijd door machines zul-

len uitgevoerd worden. 

Het probleem is welke kennis de volwassen generatie aan de jongeren moet 

overdragen. Veel pedagogen denken het te weten, maar dat is schijn. Wat 

zal er over twintig jaar overblijven van wat we nu menen te weten? Het ant-

woord veronderstelt een exacte methode om uit te maken wat wel en wat niet 

waardevol blijft. Deze methode is niet opgesteld. We tasten in het duister. 

Ondertussen is de dynamiek van de samenleving en haar arbeidsprocessen 

zo groot dat veel van wat de jongeren leren nutteloos is. Zeker is wel dat we 

minder inhouden en meer werkwijzen (mathesis, onderzoekstechnieken, talen) 

aan de jeugd moeten leren. 

3. De arbeidsduur zal korter worden. Tegenover deze vooruitgang staat het 

nadeel dat het werk zenuwslopender wordt. In een sterk geautomatiseerd 

proces zijn de gevolgen van de menselijke planning aanzienlijker dan in ma-

nuele operaties uit vroeger tijden. Een foutje van een traditionele meubelma-

ker had niet dezelfde gevolgen als een vergissing van iemand die een compu-

ter hanteert waarvan de resultaten door andere machines verwerkt worden. Een 

kleine vergissing kan grotere consequenties hebben. Deze constellatie vergt van 

de arbeidende concentratie en nauwkeurigheid, wat tot oververmoeidheid 

van de zenuwen kan leiden. Veel mensen hebben tegenwoordig na een arbeid 

van enkele uren een hele tijd nodig om weer op adem te komen (de relax-

stoel is een typisch product van de cultuur van onze tijd). 

4. Met de verkorting van de arbeidsduur is het probleem van de structurele 
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werkloosheid verbonden. Het is niet eenvoudig zich aan een voorspelling dien-
aangaande te wagen. Is werkloosheid een gevolg van de kapitalistische of 
neo-kapitalistische markteconomie en zal zij in de toekomst in het kader van 
dit regime een grotere omvang nemen? Sommige marxisten schijnen geneigd 
te zijn dit te geloven. Of is het gebrek aan werkgelegenheid een noodzakelijk 
gevolg van de toenemende automatisering, afgezien van het maatschappelijke 
regime, kapitalistisch of socialistisch, waarin zij zich voordoet? Ik waag me 
niet aan een uitspraak. In het eerste geval zou een socialistische hervorming 
van de economische ordening een uitkomst bieden, in het tweede geval niet. 
5. Met de voortschrijdende automatisering zijn andere gevolgen verbonden: 
de toenemende economische concentratie, de vermindering van het aantal 
economisch zelfstandigen, het tot stand komen van grotere socio-politieke 
kaders en de groeiende invloed c.q. inmenging van de staat in het economi-

sche en culurele leven. 
Door de automatisering krijgen de overkoepelende organen steeds meer mo-
gelijkheden om in het arbeidsproces tussenbeide te komen. In de door de 
economische concentratie ontstane grotere kaders of werkeenheden treedt 
daarenboven met de integratie een toenemende differentiatie op. Er is geen 
tijd geweest waarin er b.v. zoveel beroepen waren als vandaag en hun aantal 
neemt nog steeds toe. Negatief in deze evolutie is het door de studenten de 
jongste tijd zo fel aangeklaagde verschijnsel van de „vakidioot". De deshu-
maniserende gevolgen van een te sterk doorgedreven specialisering worden 
tegenwoordig ingezien maar er zijn nog geen doeltreffende methoden gevon-
den om er efficiënt tegen in te gaan. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de 
democratie door deze ontwikkeling zal ondermijnd worden. Hoe kan immers 
een beleid doeltreffend gecontroleerd worden door lieden die op cognitief 
vlak de nodige bekwaamheid missen? Een voorbeeld is de krant die we elke 
dag lezen. Wat begrijpen U en ik nog van het nieuws dat ons daarin wordt 
medegedeeld? Doen we iets anders dan conclusies inprenten waarvan de pre-
missen ons onbekend zijn? Het problematische is dat de hoeveelheid proces-
sen en resultaten, die we niet begrijpen, elk jaar toeneemt. Bij veel individuen 
is daarvoor blijkbaar geen bezorgdheid. Toch is deze aliënatie of vervreem-
ding voor ons en onze nakomelingen een centraal probleem. Aan steeds min-
der processen kunnen wij met kennis van zaken deelnemen. 

6. Vijf fundamentele kenmerken van het menselijke werken in de toekomst zijn 
nu reeds zichtbaar: 

a) het arbeidsproces zal productiever worden. Dit houdt in dat de waarde 
van het resultaat van het werk per tijdseenheid voortdurend zal toenemen. 
Hiermede zal een gestadige groei van de welvaart gepaard gaan. 

b) het nut van het resultaat van de arbeid zal kortstondiger zijn. In een pre-
industriële samenleving, b.v. de middeleeuwse, was het arbeidsresultaat qua 
nut doorgaans vrij stabiel. Een meubelstuk, dat gemaakt werd, kon een leven 
meegaan. Wij evolueren naar een systeem waarin de duur van het nut van 
het geproduceerde korter wordt, daar telkens nieuwe doeleinden de oude 

1 



131 

vervangen en andere middelen gevonden worden om gestelde objecten te 

bereiken (zal het nog lang duren vóór de mannen elke avond hun vuile hemd 
van papier, weggooien?). 

c. de gebruikte methoden om producten te fabriceren of diensten te verlenen 
worden steeds mobieler. 

d) het belang van „teamwork" wordt voortdurend groter. Het wordt steeds 

moeilijker een prestatie alleen te verrichten, men is meer en meer op anderen 

aangewezen. Dit geldt voor het werk in de bedrijven, het wetenschappelijk 

onderzoek, de kunstcreatie (hoewel in deze sector nog tal van mensen het op 
hun eentje proberen), de medische zorg, enzovoorts. Uiteindelijk zal op de 
meeste gebieden alleen groepswerk nog renderen. 

e) in de arbeid zullen de intermenselijke relaties meer en meer onpersoonlijk 
worden. Van in kleine groepen verrichte arbeid, denk aan de gilden in de mid- 

deleeuwen met een groepje, dat vaak 20 tot 30 jaar samenwerkte, gaan we 

naar grote ondernemingen met wisselende bezettingen, waarin functionele 
contacten overwegen. 

f) in de toekomst zullen steeds meer arbeidsprocessen een rationeel karakter 
hebben. Dit betekent dat de arbeidenden zullen uitgaan van een duidelijke 

probleemstelling, een doel zullen stellen dat hun probleem inderdaad kan op-

lossen en de omstandigheden voldoende zullen beheersen om het doel in de 

geplande tijd te verwezenlijken. Storende milieufactoren worden door hen zo 

geïsoleerd dat ze met zekerheid weten dat het gestelde object zal bereikt 

worden. De directie van een moderne autofabriek kan duidelijk berekenen 

hoeveel wagens er het volgende jaar zullen geproduceerd worden en welke 

kwaliteit ze zullen hebben (hoeveel er verkocht zullen worden ontsnapt dik-

wijls nog aan haar controle). 

In een rationeel arbeidsproces is een strakke logica in de opeenvolging 

van de bewerkingsmomenten en het geheel wordt zo beheerst dat geen sto-

rende factoren interveniëren. Ieder van ons probeert in het dagelijkse leven 

het aantal van deze processen zoveel mogelijk te vergroten om zijn behoeften 

maximaal te bevredigen. Wij willen werken aan projecten waarvan we zeker 

zijn dat ze onze strevingen zullen opheffen en feilloos kunnen worden uitge-

voerd. 

Ik geloof dat de mens in de toekomst er meer en meer in zal slagen de ratio-

naliteit van zijn actieprocessen te vergroten. Natuurlijk is dit ideaal op tal van 

terreinen momenteel nog niet te verwezenlijken (denk maar aan de studenten-

acties in Duitsland en Frankrijk, die wanordelijk verliepen met vage probleem-

stellingen en doeleinden, niet gecoordineerde gedragingen en onverwachte 

storingen), maar toch kunnen we een vooruitgang waarnemen. Wie een auto-

fabriek van 1968 vergelijkt met een smidse van 1868 zal moeten toegeven dat 

op economisch gebied in het Westen veel afstand werd afgelegd. Dit betekent 

niet dat deze rationalisatie in alle culturele sectoren heeft plaatsgehad en zal 

plaatshebben. Het vraagstuk is ingewikkeld: er is vooruitgang naar rationali-

teit in bepaalde, niet alle deelsectoren. Welke? Het zou de moeite lonen hier- 
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aan een wetenschappelijk onderzoek te wijden. 

Waarde-oordelen 

Na deze previsies kom ik tot een aantal normatieve beschouwingen over de 

voorspelde ontwikkeling. Wat moeten wij, humanisten, van de toekomstige 

arbeid, zoals die geschetst werd, denken? Met behulp van welk beginselen 

moeten we de toestand van morgen beoordelen? 
Het humanisme is een beweging die zich inzet voor de uitbreiding en ontwik-

keling van de menselijke mogelijkheden. Ik geloof niet dat we er op dit mo-

ment al een idee van hebben welke reusachtige ontwikkelingskansen de mens 
heeft. We verkeren nog altijd in een vrij primitief stadium in de culturele 

evolutie. Als we horen dat b.v. in Duitsland scholen ontstaan waar kinderen 

van elf-twaalf jaar hogere wiskunde leren en we kijken naar ons onderwijs, 

gaan we er iets van beseffen. Ons systeem is log, remt in veel gevallen de 

ontplooiing van het kind (we zeggen voortdurend: „kalmpjes aan, Jantje mag 
zich niet vermoeien" of „hij heeft nog alle tijd" wat helemaal niet waar is) 

en nivelleert ten gunste van de middelmatigheid. We zijn in het onderwijzen 

doorgaans lui en zouden onze kinderen veel verder kunnen brengen als we 

ons wat meer zouden inspannen. Na 20-21 jaar is een persoon in ruime mate 

gevormd, heeft hij vaste structuren en gewoonten aangenomen en daalt zijn 

ontwikkelingstempo. Het is dan moeilijk nog veel te veranderen en dat is 

juist wat wij proberen. Wij wachten tot het te laat is. Iemand die na zijn twin-

tigste van muziek gaat houden is een uitzondering. Sommige kinderen van zes, 

zeven jaar kunnen Bach en Beethoven al begrijpen, maar wij zeggen „Wach-

ten, het kind moet nog groeien, nog rijpen". Als het te laat is, beginnen we er 
aan 

Vanuit een humanistische optiek zijn volgende beginselen bij de waardering 
van de arbeid belangrijk: 

a) leder mens heeft recht op en de plicht tot arbeid. U kent de klassieke cal-

vinistische arbeidsethiek. Het werken werd daarin opgevat als een plicht, een 

vloek van God en tegelijkertijd als een deugd. Wie hard werkt bewijst ge-

hoorzaam te zijn aan Gods bevel. Deze ethiek werd in de 16-18e eeuw door 

de burgerij overgenomen. De inspanning, het persoonlijk initiatief en de spaar-

zaamheid werden centrale normen. In onze eeuw ontstond tegen deze levens-

houding verzet. Het is nu mode geworden te zeggen „niet het werk, maar de 

ontspanning is hoofdzaak, niet de arbeidende maar de ludieke mens is het 

model waarop we ons moeten richten". Dat is te extreem. Als arbeiden bete- 

kent zich inschakelen in een georganiseerd geheel van activiteiten die voor 

de gemeenschap zinvol zijn, is het nodig de plicht van de mens om te arbei-

den te onderstrepen. Er is nog zoveel ellende te bestrijden, er zijn zoveel ziek-

ten te overwinnen, er is zoveel morele hulp nodig, enz. Ik geloof daarenboven 

niet dat een enkeling zich kan ontwikkelen tot een hoger niveau zonder deel 

te nemen aan arbeidsprocessen. Dat houdt niet in dat anderen ons dwang-

matig zinloze taken moeten opleggen — afstompende arbeid moet zo vlug 
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mogelijk door machines uitgevoerd worden, maar wel dat we als enkelingen 

de gemeenschap diensten moeten bewijzen en ons, ook voor ons eigen nut, 
moeten inzetten om weerstanden te overwinnen. 

Misschien zijn er hier wel mensen die af en toe piano spelen. Als U een tijd 
zonder leidraad improviseert, ontwikkelt U zich muzikaal niet veel. Neemt U 

een thema, b.v. Vader Jacob, en U probeert dat te gebruiken voor een kwar-

tiertje improvisatie, dan maakt U wel vorderingen. U hebt een norm, de melo- 

die, en probeert spelend een weerstand te overwinnen (de melodie moet hoor- 

baar blijven). Het element „een weerstand overwinnen" is van het grootste 

belang voor de uitbreiding van de menselijke mogelijkheden. Degenen, die de 

mond vol hebben van de ludieke mens zouden er goed aan doen er rekening 

mee te houden. Arbeid in de brede betekenis van deelname aan processen 

waarin U gevraagd wordt obstakels te overwinnen is een menselijke plicht 

omdat het de conditio sine qua non is van elke ontplooiing. In onze moderne 

cultuur kan het werken, in deze betekenis, ook buiten de arbeidstijd geor-

ganiseerd worden. Dit impliceert een andere wijze van vrijetijdsbesteding dan 

die welke tegenwoordig in veel sociale milieu's gangbaar is. Geen nietsdoen, 
gapen voor het televisietoestel of urenlang op het strand liggen, maar in-

spanningen leveren om zichzelf te overtreffen. 

Het recht op arbeid moet in elke maatschappij veralgemeend worden. Dit 
impliceert 

aa) dat het probleem van de werkloosheid opgelost wordt. Is dit mogelijk in 

een verdergaande technologische ontwikkeling waarbij steeds minder mensen 

nodig zijn om het productieproces op gang te houden en uit te breiden? Dit is 

een eerste te overwinnen moeilijkheid; 

bb) en wat met de gepensioneerden, de bejaarden die buiten het arbeidspro-

ces gesteld worden? Sommige buitenstaanders zijn misschien tevreden dat 

deze personen er niet meer bij zijn omdat daardoor het werkeloosheidspro-

bleem minder acuut wordt. Maar dat is een wrede oplossing. Ouderen buiten 

het arbeidsproces stellen lijkt op het afsnijden van een arm of een been. We 

bezorgen daardoor velen een zinloze en eenzame oude dag. Als er geen fysie-

ke, organische moeilijkheden zijn (ziekten, ongevallen, enz.) is het, humanis-

tisch gezien, niet geraden deze oplossing te kiezen. De uitkering van enkele 

duizenden guldens per jaar verandert daar niets aan. 

b) Een tweede beginsel is dat ieder mens het recht heeft zelf de soort arbeid, 

die hij zal verrichten, te kiezen. Vanzelfsprekend rekening houdend met zijn 

capaciteiten en zijn opleiding. Het beginsel lijkt eenvoudig maar stelt bij de 

practische toepassing massa's problemen. Ik neem er maar één. U weet dat 

er in elke samenleving onaangename jobs zijn, die toch door een of andere 

werkgroep moeten uitgevoerd worden. Denk aan onze kolenmijnen: we im-

porteren zuiderlingen, Spanjaarden en Portugezen en Portorikanen; de Fran-

sen de Algerijnen, enz. Dit is geen zuivere oplossing. De toenemende auto-

matisering kan een gedeeltelijke oplossing brengen, maar het probleem niet 

uit de wereld helpen. Wat dan? Ik geloof niet dat hierover door humanisten 
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voldoende werd nagedacht en efficiënte concrete voorstellen werden uit-

gewerkt. 
c) Een derde principe is dat alle menselijke arbeid moet verlopen in mens-

waardige omstandigheden. Het is nogal evident, zegt U misschien. En we 

kunnen dan een prachtig verhaal maken over gunstige omstandigheden, ge-

zonde werkvoorwaarden, goede werktijden, verantwoord werkritme, enz. De 

arbeid mag de mens niet afstompen, moet hem gelegenheid geven tot creati-

viteit en nog veel dingen meer. Het derde principe is belangrijk, maar wat 

doen we ermee? 
d) Tenslotte moet alle arbeid op een rechtvaardige wijze beloond worden. 

Ook weer een moeilijk probleem, dat humanisten, die zich bezinnen op de 

arbeid, niet uit de weg kunnen gaan. Het is wenselijk dat we ons aan het 

werk zetten om concrete modellen van criteria met betrekking tot de Ionen 

op te stellen. Wat betekent in dit verband „rechtvaardig“? Moeten we opteren 
voor een nivellering of een grotere differentiatie van de inkomens? Wat is de 

feitelijke toestand vandaag in de wereld? Welke verbanden bestaan er tus- 
sen remuneratie en het peil van de economische ontwikkeling? Tussen de al 

of niet grote differentiatie in de lonen en het politiek regime? Ik zou zo kun-

nen doorgaan. De meeste problemen hebben we nog niet duidelijk gesteld 

zodat er van een humanistische oplossing — niet alleen niet in de praktijk, 

maar ook niet op papier — nog geen sprake is. 

Problemen 

Tot besluit wil ik nog enkele problemen vermelden. Het eerste houdt verband 

met de positie van de mens in de toekomst tegenover zijn arbeid. Ik doel hier-

bij op de verhouding tussen wat wij de instrumentele en de intrinsieke waar-
de kunnen noemen. 

Humanisten zijn soms geneigd te stellen dat de intrinsieke waarde altijd moet 

gerespecteerd worden. Was het maar zo gemakkelijk! Om U te verduidelijken 

wat ik bedoel, maak ik een onderscheid tussen de goederen en prestaties die 

in het productieproces als ruilmiddelen optreden en de personen die de goede-
ren produceren en de prestaties leveren. 

a) wie de verhouding tussen de instrumentele en de intrinsieke waarde van 

goederen en prestaties nagaat, komt tot een reeks interessante constateringen. 

Een eerste belangrijke ontwikkeling is dat onze productiedoeleinden dynami-

scher worden naarmate de cultuur zich verder ontwikkelt. Er worden voort-

durend nieuwe procedés uitgevonden; we produceren vandaag niet meer wat 

we gisteren maakten, omdat we iets beters kunnen fabriceren. Een tweede 

kenmerk is dat de relatie tussen middelen en doeleinden strakker wordt: we 

maken één bepaald middel dat slechts voor een bepaald doel dient. Kijk naar 

het gereedschap aan de muur van de garage, waar uw auto regelmatig wordt 

gecontroleerd. Een groot aantal tangen, schroevedraaiers en ik weet niet wat. 

Voor elke operatie is één instrument. Vroeger gebruikte men een instru-

ment voor tientallen doeleinden. De specialisering brengt met zich mee dat 
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een middel vast verbonden wordt aan één doel. 

Er komt nog iets bij: als de doeleinden snel veranderen, veranderen de daar-

aan verbonden middelen ook. Dus worden er ook steeds meer nieuwe mid- 

delen geproduceerd. Daarenboven worden van dit nieuwe middel een groot 
aantal identieke exemplaren gemaakt. Is een schroevedraaier kapot, dan ver-

vangen we hem door een andere van dezelfde vorm. Het middel wordt dus 
maximaal vervangbaar. 

Wat is de waarde van een middel met een grote vervangbaarheid bij een 

grote dynamiek van de doeleinden? Het krijgt een maximaal-instrumentele 
en een minimaal-intrinsieke waarde. Het heeft geen waarde in zichzelf. Ik 

weet dat als ik morgen mijn doel verander, ik een ander middel moet maken. 

We komen in een wereld waarin goederen en prestaties momentaan worden 

gewaardeerd. We gebruiken en verslijten onze kleren steeds sneller, gooien 

ze eerder weg. Hetzelfde gebeurt in de woningcultuur. Onze grootouders had-

den een mooie kamer die elke week zorgvuldig werd opgepoetst. Ze diende 

enkel voor Kertsmis, Pasen, enkele feestdagen en voor het geval er eens 

iemand met een hoge status op bezoek mocht komen. Die mooie kamer werd 

niettegenstaande haar geringe nut maximaal verzorgd. Als werkwijze eigenlijk 
erg irrationeel. 

Wat doen wij? Mensen van twintig jaar die trouwen kopen een meubilairtje, 

maar zeggen er bij dat het over vijftien tot twintig jaar zal moeten vervangen 

worden. Ze kopen niet iets duurs en erg degelijks (dan foppen zij zichzelf), 

maar iets voorlopigs. Slim is wie voortdurend voorlopig werkt. Terwijl onze 

voorouders voor de eeuwigheid bouwden wordt het grootste probleem van 

de moderne architectuur hoe te bouwen om het daarna gemakkelijk te kun-

nen afbreken. 

b) hoe is de verhouding tussen de instrumentele en de intrinsieke waarde bij 

de mens? Humanisten zeggen vaak dat de mens een intrinsieke waarde heeft, 

dat hij uniek, onvervangbaar is. Blijkt dit in concreto in onze beschaving? Het 

is complexer dan op het eerste gezicht lijkt. 

Vergelijken we twee kaders, het oude dorpsmilieu en de moderne grote stad 

met elkaar. In het traditionele dorpsmilieu, U denkt maar aan een dorpje bij 

Gouda of weet ik waar, bestaat een vast geheel van groepen. Er is een 

zondagsschool, een club van kaartspelers, een paar vrouwenkransjes, enz. 

Individuen uit het dorp maken deel uit van vaste groepen, zij kennen elkaar en 

onderhouden persoonlijke relaties waarbij zij inlichtingen over het eigen wel 

en wee uitwisselen. Met de bakker praat men niet alleen over het weer, maar 

over de ziekte van de vrouw, de schoolresultaten van de kinderen, enz. 

In het grootstedelijke milieu bestaat geen vast aantal groepen, er komen 

telkens nieuwe bij. Voortdurend worden nieuwe clubs, verenigingen, organisa-

ties opgericht. Die gehelen zijn niet constant. De groep waartoe U behoort als 

U op een tram staat, bestaat maar één keer in uw leven, U kunt haar later 

niet meer te voorschijn roepen. Deel uitmakend van verschillende sociale 

eenheden, heeft de mens daarin telkens een andere functie. De personen die 
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in een bioscoop zitten vormen een groep omdat zij dezelfde film willen zien. 

Als de film afgelopen is, verdwijnt het doel, de binding tussen de mensen en 

daardoor de groep. 
In het grootstedelijk milieu leeft de mens in veel groepen en hij oefent in 

ieder van hen een functie uit. Hij toont zich telkens van één zijde. In het mu-

seum doet hij zó, in de kerk anders, op een vergadering weer anders. De mens 

treedt functioneel op en wordt meer vervangbaar. Als bakker A niet goed is, 
nemen we bakker B, als wetenschappelijk werker A onvoldoende presteert, 

vervangen we hem door B. 
Hoe kan bij een dergelijke ontwikkeling de intrinsieke waarde van de mens 
gegarandeerd worden? Worden wij allen niet steeds meer vervangbaar en 
daardoor minder intrinsiek en meer instrumenteel waardevol? Deze tendens is 

zelfs in liefdesverhoudingen merkbaar. Er zijn al jongeren die de intrinsieke 

waarde van de partner niet meer definitief aanvaarden, toegeven dat hun 

waardering later kan veranderen. Dan zijn immers de groepen veranderd en 
is de situatie gewijzigd. Vele humanisten zullen tegen de toenemende ver-
vangbaarheid van de mens als enkeling protesteren en zij hebben niet hele-

maal ongelijk. Maar zal dit protest iets opleveren? Vergeten we in dit verband 
ook niet dat de groei van de menselijke vrijheid, die wij allemaal zo waarde-

ren, o.a. het gevolg is van het ontstaan in het Westen van stedelijke en groot-

stedelijke leefkaders. De dorpeling die in een net van persoonlijke relaties 

leeft is veel meer onderworpen aan een drukkende sociale controle dan de 

grootstedeling. Door de functionalisering van het menselijk contact hebben in 
het verleden dogmatisme, bekrompenheid en fanatisme aan invloed verloren. 
Ik heb voor het vorige probleem geen oplossing gegeven. Ook voor het vol-

gende weet ik geen uitweg. Het betreft de toekomst van de democratie. Het 
is dringend nodig het arbeidsproces te democratiseren, bij de besluitvorming 

alle arbeidenden zoveel mogelijk te betrekken. Hoe dit moet gebeuren is niet 

duidelijk als men denkt aan het feit dat de processen van besluitvorming 
voortdurend ingewikkelder worden en vanwege de deelnemers grote des-

kundigheid eisen. We zijn er niet door te stellen dat de arbeiders capabele 
vertegenwoordigers moeten kiezen. Hoe zullen zij immers op deze mandata-

rissen een efficiënte controle kunnen uitoefenen om na te gaan of zij hun be-

langen blijven verdedigen? Mijns inziens is de klassieke marxistische eis van 
collectivisering van de productiemiddelen nog altijd houdbaar en een voor-
waarde   voor de reële economische democratie. Met deze hervorming is een 
latere 

 

democratie niet gewaarborgd, maar het lijkt me wel een noodzakelijke 
voorwaarde. 

J. Kruithof 



Wilhelm Reich 

Wilhelm Reich werd in 1897 als zoon van een rijke Oostenrijk-Hongaarse boer 
geboren. In de eerste Wereldoorlog was hij luitenant, maar nog in 1918 begon 

hij zijn studie in de medische wetenschappen aan de universiteit van Wenen. 
Ruim vier jaar later, nog in 1922, behaalde hij zijn doktersgraad, waarna hij 

zich specialiseerde in de neuro-psychiatrie. Hij werd lid van de door Freud 

gepresideerde „Psycho-analytischer Verein" en al na korte tijd hoofd-assis-

tent in de psychiatrische kliniek van de grote meester — in 1928 was hij er 

zelfs adjunkt-direkteur — en tenslotte werd hij ook nog direkteur van het 
Psycho-analytische en therapeutische Seminarium en docent aan het Psycho-
analytisch Instituut. Tenslotte, want uit die tijd dateert de breuk met Freud c.s., 

overigens achteraf een niet verwonderlijke gebeurtenis. 

In het bijzonder de breuk met Freud persoonlijk heeft Reich veel verdriet ge-

daan. Freud, een onkreukbaar, eerlijk en moedig mens, die om zijn weten-

schappelijke bevindingen fel en unfair was bestreden en in die jaren nog 

steeds werd bestreden. Het was vooral om die bestrijding dat Reich zich 

sterk aan hem verwant voelde. 

De breuk met Freud en met de gehele „burgerlijke" wetenschappelijke wereld 

werd nooit overbrugd, integendeel, de breuk werd tot een ware kloof. Want 

Reich was behalve een leerling uit de psycho-analytische school ook een over-

tuigd en wetenschappelijk onderlegd marxist. Ik wil hier niet dieper ingaan op 

de waarde van, respektievelijk de waardering voor het marxisme. Maar ten-

minste moet hier worden gesteld, dat Freud, hoe eerlijk en vooruitstrevend 
ook, zich met zijn visie op de maatschappij nooit buiten de vorm van die 

maatschappij begaf. Of met andere woorden: naar zijn mening was een andere 

maatschappijvorm dan de bestaande illusionair. Dit nu hing vanzelfsprekend 

ten nauwste samen met zijn opvattingen omtrent de mens en het menselijk 

driftleven. Dit driftleven is door de kultuur verdrongen naar het onbewuste' 

ligt daar door de eisen van de kultuur „geketend". In wezen — aldus nog 

steeds Freud — is de mens agressief, egocentrisch en a-sociaal. De tegenstel-
ling tussen kultuur en driften is een blijvende. Freud is dus een zogenaamde  

kultuurpessimist. De „anderen", waaronder de marxisten, beschouwen  de  

maatschappij als veranderbaar. Dit hangt — alweer vanzelfsprekend — ten  

nauwste samen met hun opvattingen omtrent de mens, namelijk dat ook deze 
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„veranderbaar" is, in die zin dat hij anders kan worden dan hij ons nu ver-

schijnt. 
Reich heeft op zijn wijze aangetoond, niet alleen dat de mens veranderbaar 

is, maar bovendien wat de oorzaken en redenen zijn dat de veranderingen niet 

plaats vinden. In het kort geformuleerd betoogde hij, dat het gezin de „ideo-

logie-fabriek" van de samenleving is. In het gezin wordt de mens vooral 

psychisch geprepareerd op de „grote" maatschappij. Hij leert de autoriteit te 

vrezen, zijn driftleven te verdringen, hij wordt moreel geïntegreerd en boven-

dien een psychisch gebrekkig — neurotisch, psychotisch — wezen. De kete-

nen die de mensen — ook de klassebewuste arbeiders — binden aan de ka-

pitalistische samenleving worden door henzelf i.c. hun ouders, gesmeed. De 

bestrijding van het menselijk driftleven is het sterkst en meest opvallend waar 

het zijn seksualiteit betreft. Aan dit „front" heeft Reich clan ook tot ver in de 

30-er jaren tegen de kapitalistische maatschappijvorm gestreden. 

Hoewel Reich kommunist was, lid van de KPD, en er naar streefde de strijd-

baarheid van de arbeiders te vergroten, zag de partijleiding weinig mogelijk-

heden in zijn opvattingen. Het werd nog erger naarmate hij zijn visie uitbreidde 

tot de aktuele politiek — in het „Zeitschrift fr Sexualwissenschaft" — en dus 

aantoonde, dat de leidingen van de partijen evenzovele dragers van de auto-

riteit waren. Aanvankelijk verklaarde hij waarom en waardoor massa's arbei-

ders zich bij de Nazi's aansloten („Massenpsychologie des Faschismus"), maar 

dat het eveneens van toepassing was op de andere partijen, de KPD incluis, 
lag voor de hand. Juist door zijn wetenschappelijke instelling bestond er op dit 

punt geen halt. En zo raakte hij dan ook in konflikt met de officiële arbeiders-

beweging. Niettemin bezat en behield hij een vrij grote invloed, vooral onder 

de arbeidersjeugd van Berlijn. Door dit alles werd een definitieve kras gezet 

door de machtsovername van Hitler. In 1934 vluchtte Reich naar Noorwegen. 

In Noorwegen aangekomen werd Reich onmiddellijk een funktie aan de univer-

siteit van Oslo aangeboden. Korte tijd later verscheen het „Zeitschrift fr 

Politik und SexualOkonomie", waarvan Ernst Parell de uitgever was en niet 

lang daarna werden de opvattingen van Reich ook bekend in Nederland. Van 

1935 tot 1939 werd er hier vrij veel over gesproken en geschreven in de vrij-

socialistische beweging („Bevrijding", L. Hornstra, M. van Praag), de Ver-

enigde Anarchistische Uitgeverij gaf een vertaling uit („Sexualiteit en nieuwe 

cultuur") en kwam met een samenvattende beschouwing van Constandse, de 

radenkommunisten kwamen met de vertaling van een brochure, De Vrije Jeugd 

Organisatie kwam met een vertaling van een brochure, de Nederlandse 

reichianen („Sexpor, Engelander, Storm, Picard) verspreidden en bespraken 

zijn geschriften. Er was dus grote belangstelling, vooral doordat Reich bepaalde 

oorzaken kon aanwijzen inzake het echec van de arbeidersbewegingen in de 

verschillende landen. Als illustratie van wat de desbetreffende literatuur voor 

mij betekende, zij hier vermeld, dat ik in 1943, in oorlog en ellende, zijn boek 



114 

sen drukkerij en uitgever, maar waarin iedere minuut wachten een ondrage-
lijke spanning betekende en waarin hij de grootste moeite had de ontelbare, 
uit verre spelonken door elkaar roepende echo's in zijn hoofd, het zwijgen 
op te leggen, onmiddellijk de fles wijn, die de hele dag op het fruitrek in de 
kelder had gelegen, te ontkurken en leeg te drinken. 
Op de trap had hij even het gevoel weg te zinken in een dikke sneeuwlaag; 
onzin natuurlijk, de loper vertoonde veel kale plekken en moest nodig worden 
vernieuwd. Volgende week zou hij opdracht geven alle vloerbedekkingen te 
verwijderen en te vervangen door één zacht eigeel kleed. Onhoorbaar zou hij 
door het huis gaan en zijn gouden lieveling bespieden. Geen vermoeden zou 
ze ooit ervan hebben, dat hij haar in de gaten hield. 
Met een bonzend hart en een vreemde naar het leek opgezette keel — God 
weet wat hem boven het hoofd hing, misschien kon hij dalijk niet meer slik-
ken — opende hij de kelderdeur en greep de fles. Een ogenblik meende hij 
in het flauwe licht een dode rat te zien, maar later, toen hij met enige moeite 
de fles ontkurkte, herinnerde hij zich de beurs geworden peer, die hij enige 
dagen geleden, per ongeluk van de plank had gestoten, en niet meer had 
durven oprapen, want de peer was gevallen vlakbij het kelderraam, waarvoor 
een spin haar web had gemaakt. Zodra de spin, die altijd vanuit een verbor-
gen spleet, naar hem zat te loeren, haar eieren had gelegd en zich op weg 
had begeven naar de dood, zou hij het web verwijderen, de peer van de vloer 
opnemen en buiten voor de merels gooien. Maar eerst nu — een einde maken 
aan de onrust, de nodeloze twijfel 
Haastig trok hij het keukengordijn toe. Van nu af aan mocht geen mens hem 
meer zien. Het gesprek met zijn buurvrouw was het allerlaatste contact ge-
weest met de buitenwereld. Nooit meer zou hij staan van aangezicht tot aan-
gezicht met iemand, wie dan ook. Zelfs voor de heer Hovinga zou er niets anders 
opzitten dan alle zaken af te handelen door de brievenbus, en de blonde 
vrouw, zijn ex-lieveling, kon, indien ze hem niet wilde loslaten en er prijs op 
stelde in zijn nabijheid te vertoeven, op de bank in de tuin gaan zitten. Af en 
toe, wanneer het zo in hem opkwam en hij niets beters had te doen, zou hij 
haar vol verachting begluren. Nooit echter meer zou er sprake zijn van enige 
toenadering van zijn kant, van enige zachte tedere gevoelens. Voortaan zou 
hij hart en huis gegrendeld houden, voor haar, voor iedereen. Niemand zou er 
naderhand op kunnen bogen Arbogast Hoogslag persoonlijk te hebben gekend. 
Gulzig en zonder zich te bekommeren om de druppels die langs zijn kin gle-
den, ook zonder de wijn te proeven, dronk hij twee glazen achter elkaar. 
Hoorde hij het goed? Tikte er zacht iemand tegen het raam? Bevond zich 
toch in zijn vrijwel onmiddellijke nabijheid iemand die het nodig vond iets 
tegen hem te zeggen, misschien zijn hulp in te roepen? Voorzichtig en met 
op elkaar geklemde lippen, opende hij de keukendeur, luisterde of hij het 
schuifelen van voeten hoorde? Niemand. Hij moest zich hebben vergist. Had 
hij niet ergens gelezen, dat mensen die niet gewend waren te drinken na één 
of twee glazen last konden krijgen van hallucinaties? Zijn vergissing berustte 
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op een verkeerde interpretatie, er was door de alcohol een kleine kortsluiting 

ontstaan in zijn brein. Maar — hij werd niet vergeten! Er lag een brief voor 
hem in de gang, een aan hem gerichte boodschap. 

Snel liep hij naar de voordeur, pakte het papier. Het bleek een drukwerk te 

zijn. Conclusie: de post was nog niet geweest, alles was nog mogelijk. Hij 

rolde het blaadje op, de onbeschreven kant naar buiten en stak het in zijn 

zak. Dalijk in de voorkamer bij de brandende haard zou hij kennis nemen 

van hetgeen men hem te zeggen of te vragen had. Nu eerst — de egel. Want 

wat er ook gebeurde, nooit mocht hij het dier aanleiding geven de vriend-
schap met hem op te zeggen. 

Met grote omzichtigheid, als gold het een belangrijk medisch experiment, 

waarbij de uiterste hygiëne moest worden betracht, maakte hij het egelbakje 

schoon, vulde het met verdunde melk en dobbelsteentjes tarwebrood, en ver-

sierde het geheel met hazelnoten en schijfjes hardgekookt ei. Dieren, hoewel 

ook niet van zelfzucht vrij te pleiten, waren standvastiger in hun trouw dan 

mensen, waarom zou hij dus niet dit huis, zijn vaders erfdeel, verkopen, zich 

aanmelden bij het Wereld Natuur Fonds, en zijn verdere leven wijden aan het 

behoud van de Tasmaanse buidelwolf? Dat was nog eens een plan, een wat 

roekeloos misschien, maar wel een om bewondering af te dwingen. Een ver-

blijf in de wildernis betekende strijd, opoffering, ontbering. Voor zwakke broe-

ders geen sinecure, maar voor hem zeker het overwegen waard. Zo na zijn 

vijftigste werd het hoog tijd het roer eens om te gooien. 

Met het derde glas wijn in de hand ging hij naar de voorkamer en schoof een 

stoel vlakbij de gashaard. Zijn voeten waren ijskoud en af en toe kropen ril-

lingen over zijn rug en bovenarmen. Misschien had hij, dit was niet uitgesloten, 

een besmettelijke ziekte onder de leden, moest hij met grote spoed in quaran-

taine worden gebracht. Grote koppen in de krant, opwinding onder de bevol-

king, ongerustheid op het departement van volksgezondheid. „Hoogslag ligt 

in quarantaine" zou de buurt fluisteren en zijn geval zou worden besproken 

op artsenvergaderingen en in het tijdschrift voor geneeskunde. Iedere bewe-

ging van zijn ledematen, iedere trilling van zijn neusvleugels zou worden be-

studeerd. Het hele doen en laten van zijn lichaam zou door geheimzinnige 

toestellen worden geregistreerd en in rapporten worden vastgelegd. Dokters 

zouden met een bezorgde glimlach hem bemoedigend toeknikken, zusters zou-

den aandachtig en vol spanning zijn pols voelen, bedienend personeel zou 
vanachter glazen wanden hem vriendelijk groeten. Maar hij mocht niet ziek 

worden! Niet zolang iemand een beroep op hem deed! 

Langzaam en met gefronste wenkbrauwen ontrolde hij het drukwerk. Nadat hij 

het had gelezen, dronk hij zijn glas leeg en strekte zijn geopende hand naar 

de vlammen. Vorige winter had een zwarte mees gepelde halve pinda's van 

zijn hand gepikt en iedere keer dat die kleine vlinderlichte vogel naar hem 

was toegefladderd, vluchtig met zijn vleugeltjes langs zijn vingers was ge-

streken, een ondeelbaar ogenblik met zijn snaveltje zijn vlees had beroerd,  
was zijn hart vervuld geworden met een groot geluk, en nu — door het strek- 
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ken van zijn hand — probeerde hij die aanraking weer op te roepen. Maar 
het was of zijn huid gevoelloos was geworden, of hij dode vingertoppen had 
gekregen, misschien ook had de alcohol zijn inlevingsvermogen verlamd. 
Wat wankel stond hij op, en sloeg verschillende malen zijn armen over elkaar, 
zoals hij bij felle kou schaatsenrijders had zien doen. Maar ook deze oefening 
deed zijn bloed niet sneller stromen, prikkelde zijn hersens niet tot het pro-
duceren van gelukgevende beelden of gevoelens en gelaten ging hij weer 
zitten. Wat hij moest doen, nu hij geen houvast meer had aan zijn herinne-
ringen, was zich te bepalen tot de werkelijkheid, de dingen van alle dag: de 
stand van de electriciteitsmeter, het weer, het aantal kruissteken op het slui-
merkussen in de stoel tegenover hem, de lengte van de grootste stekel aan de 
Christusdoorn. Met al deze naakte feiten moest hij zich bezig houden — nu, 
meteen! Om te beginnen kon hij zich bijvoorbeeld vergewissen van een zeer 
doodgewone toestand, kon hij zich bijvoorbeeld vergewissen van de tijd! 
Het was een veel voorkomende handeling, hoewel op het ogenblik, nu af en 
toe de tijd stilstond en veranderde in een grote klos blinkend sneeuwwit touw, 
niet zo eenvoudig. Maar hij kon het proberen — een draai van zijn pols, een 
korte blik op zijn horloge, drie minuten voor half zeven. Hoorde hij daar de 
egel ? 

Steunzoekend bij de stoelruggen en de muren schuifelde hij naar de keuken 
en knipte het buitenlicht aan. Maar plotseling durfde hij niet te kijken. Wat 
moest hij doen, wanneer de egel er niet was? Welk feit, welke gebeurtenis 
bleef er dan nog over om zich aan vast te klampen? Met gesloten ogen deed 
hij het licht weer uit, liet zich op de grond glijden, sloeg zijn armen om zijn 
opgetrokken knieën en boog zijn hoofd. 
En toen ineens, en hij begreep niet dat dit hem niet eerder te binnen was ge- 
schoten, maar misschien had nu pas God medelijden met hem, herinnerde hij 
zich uit zijn jeugd het voorwerp, het feit, waaraan hij zich had vastgeklampt, 
dat altijd zijn laatste strohalm was geweest, iedere keer, wanneer hij bijna —
bijna! — in die ontzettende, angstwekkende leegte had gekeken, die reus-
achtige geluidloze ruimte, waarin niets kwam, niets ging, niets bewoog. Nog 
vaster sloot hij zijn ogen, kneep ze zo hard dicht tot de leden zijn wangen 
raakte, en toen, zoals vroeger — het had hem dus niet in de steek gelaten 
— zag hij het boek. Vanuit een verre hoge hoek kwam het in een vertraagde 
tolvlucht naar hem toe, zweefde het enige tijd voor hem, legde het zich op 
een lessenaar zonder poten, opende het zich. Een prachtig, machtig boek was 
het, met een donkerbruine leren kaft met gouden onleesbare letters, en bla-
den van jasmijnkleurig, geschept papier. Een tijdlang, hij wist nooit hoe lang, 
bleef het geopend voor hem liggen, dan — en dit gebeurde altijd als hij het 
minst erop verdacht was — sloot het zich zeer langzaam en het suizelen van 
de ontsnappende lucht tussen de bladen leek op een zucht, een berustende 
nauwelijks hoorbare zucht, het eerste geluid in de doodse stilte. 
„Een bir edanobrak en twee neppalrednur" zou hij in geheimtaal zijn gouden 
lieveling toeroepen. 	 j. S. Henriksson. 



De vader der otiologie 

Morgen begint de nieuwe eeuw. Wel, wat mij betreft, stil laten beginnen. Maar 

ik ben bang, dat dat niet zo stil zal toegaan. Er zijn natuurlijk naïevelingen die 

zich er wonder wat van voorstellen, en omdat ik wel vaker blijk heb gegeven 

van een vooruitziende blik, willen ze van mij weten, wat ik verwacht. Och, 

niets bijzonders. Wat er verandert, is dunkt me wel zowat bekeken met de 

eerste twee cijfers van het jaartal dat ze boven hun brieven mogen schrijven 
— maar wie schrijft er nog brieven? —, en voor de rest blijft alles bij het oude. 

1 enminste in hoofdzaak. 0 zeker, lichte verschuivingen, die doen zich altijd 

voor, en die zullen ook nu wel weer optreden. Maar opzienbarende verande-
ringen zoals ik er enkele gekend heb, nee, daar geloof ik niet in. Ze zijn naar 

mijn mening ook niet meer nodig. Ik weet wel, dat men mij nu van conserva-

tisme zal gaan verdenken, en ik geef toe, als ik in januari negentig word, ben 

ik al een aardig eindje over de gemiddelde levensduur heen die tegenwoordig 

op vier en tachtig en nog wat wordt gesteld, maar sinds ik mijn derde hart 

heb, voel ik me weer helemaal fit, en aan lenigheid van geest heb ik nog maar 

weinig ingeboet. Wat mij geweldig veel goed gedaan heeft, dat is, dat ik mijn 
geheugen heb laten inkorten. Van mijn eerste veertig levensjaren weet ik zo 

goed als niets meer. Het is een heel eenvoudige ingreep, en ik heb er bijzon-

der veel plezier van. Nu ik geen verhalen over vroeger kan ophalen, is mijn 

conversatie er duidelijk op vooruitgegaan. De beschuldiging van conservatis-
me mag ik dus zonder meer afwijzen. Maar veranderingen die de moeite waard 

zijn, nog eens: ik zie ze niet. 

Om met mijn eigen specialisme te beginnen: de behoefte aan geschoolde 

otiologen zal, vrees ik, nog toenemen. Aan de ene kant kan ik me er alleen maar 

over verheugen, dat de belangrijkheid van onze wetenschap nu algemeen 

wordt erkend, anderzijds ben ik juist als otioloog zo vaak geconfronteerd met 

de rampzalige gevolgen van het gebrek aan werk, dat ik het meer dan wie ook 

betreur, dat enige verbetering in de werksituatie niet te verwachten is. De 

regering heeft aangekondigd, dat zij de werktijd zal verkorten tot acht uur 

per week, en dat het aantal werkvergunningen drastisch zal worden beperkt. 

Voortreffelijke plannen, iedere insider zal bevestigen, dat beide maatregelen 

hard nodig zijn. Maar zullen ze worden uitgevoerd? Ik vrees het ergste! 

Waarom? Omdat men terugschrikt voor de feiten! Het is voor praktisch ieder-

een bijzonder moeilijk harde feiten ook dan te aanvaarden, als ze niet stroken 
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met wat hij graag zou willen. Nu is er natuurlijk aan wat iemand „graag wil" 
tegenwoordig wel het een en ander te doen, maar als het gaat om elementaire 
levensbehoeften, zoals de behoefte aan arbeid, dan blijven de resultaten ook 
van de meest moderne geestesdressuur pijnlijk ver achter bij wat men had 
mogen verwachten. Een mens blijft nu eenmaal een moeilijk opvoedbaar 
wezen. En het is deze sombere les van de ervaring die hier treffend wordt 
gedemonstreerd. Immers wat zijn de feiten? Het zijn er twee: 1. er zijn in ons 
land twee honderd duizend bevoegde werkers; 2. er is werk voor amper vijf-
tig duizend. Van deze cijfers zal iedereen dienen uit te gaan, maar de droeve 
werkelijkheid is, dat zo goed als niemand dit doet. Als straks de Kamer de 
regeringsvoorstellen verwerpt, en let op mijn woorden: dat zal gebeuren, 
dan zullen de geachte afgevaardigden niet proberen aan te tonen, dat deze 
cijfers onjuist zijn, zij zullen volstaan met een emotionele declamatie over de 
heiligheid van de arbeid, en doen alsof ze daarmee hun stem voldoende heb-
ben gemotiveerd. 

De cijfers die ik genoemd heb, zijn overigens nog geflatteerd. In werkelijk-
heid is de toestand veel ongunstiger: een deel van het te verrichten werk 
wordt aan de erkende werkers onthouden en wordt uitgevoerd door zoge-
naamde sluiparbeiders. Daartoe reken ik in de eerste plaats al die oncontro-
leerbare scharrelaars, die vaak onder het mom van een vriendschappelijk 
praatje bij je binnendringen en dan bidden en smeken om alsjeblief clande-
stien een karweitje te mogen opknappen. Niet zelden hebben ze ook nog suc-
ces, want ze zijn bereid zwarte prijzen te betalen, die je geïncasseerd moet 
hebben om ze te geloven! Het is natuurlijk glad verkeerd deze onderkruiperij 
te steunen, maar wat wil men? Ieder mens wil nu eenmaal niets liever dan 
werken, en dat men zijn toevlucht neemt tot min of meer bedenkelijke metho-
den om aan deze primaire levensbehoefte te voldoen — ik wil het vooral niet 
goed praten, maar het begrijpen, ach ja, dat doe ik wel. 
Maar geen goed woord heb ik voor de tweede groep die knabbelt aan onze 
werk-voorraad. Ik bedoel die a-sociale uitslovers, die zich er graag op laten 
voorstaan, belijders te zijn van het „doe-het-zelf"-principe. De karweitjesjagers 
hebben tenminste het fatsoen, voor de arbeid die men hen laat verrichten, 
fors te betalen. Deze parasieten daarentegen hebben geen cent over voor 
het kwantum werk dat zij aan de gemeenschap onttrekken, en generen zich 
er toch niet voor hun bijzitters-geld rustig op te strijken. 

Ik moet bekennen, dat mijn hartgrondige afkeer van deze lieden misschien 
mede bepaald wordt door het feit, dat ik mij hierbij enigszins afzet tegen mijn 
eigen verleden. Er kan een brokje renegaten-rancune in zitten. Nee, men 
moet mij goed begrijpen: zelf heb ik dergelijke neigingen gelukkig niet gehad, 
ik behoor waarachtig niet tot die zwak begaafden, die door een ziekelijk tekort 
aan wat men „zit in het gat" pleegt te noemen, onafgebroken bezig moeten 
zijn. Maar wel heb ik als beginnend otioloog de haast onvergeeflijke fout 
gemaakt, die doe-het-zelf-beweging niet eens zo kwaad te vinden. Ik hèb zelfs 
een paar cliënten geadviseerd maar eens iets in die richting te proberen! Ik 
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was toen onnozel genoeg om het zetten van een nieuw leertje in een lekken-

de kraan, het spelen met een bouwplaat en het in elkaar prutsen van een niet 

al te goed sluitend bouterie-kistje te beschouwen als tamelijk onschuldige 

bezigheden. Als oudere heren die het wat gênant vonden om 's morgens al 

te zitten bridgen, daarmee hun tijd wilden zoekbrengen, dan stak daar, zo 

meende ik toen, niet zo veel kwaad in. Maar, hebben jongere collega's mij 

gevraagd, had ik dan helemaal geen oog voor de verderfelijke consequenties 

van deze liefhebberij? Begreep ik dan niet, dat de samenleving daardoor ont-

wricht dreigde te worden? Ik wil eerlijk zijn: ik had daarvoor nog geen oog, en 

ik begreep het niet. Onvoorstelbaar, zegt men? Dan vergeet men toch, dat de 

toestanden in mijn begintijd wel enigszins anders waren. 

Toen men mij op het voorlaatste otiologencongres het ere-voorzitterschap van 

de internationale liga aanbood, heeft de voorzitter mij in een luid toegejuichte 

rede „de Vader der otiologie" genoemd. Ik wil niet ontkennen, zo'n eerbetoon 

doet je dan wel even goed. Maar het zou mij nog meer goed doen, als de 

jongeren zich eens wat beter realiseerden, wat dit Vaderschap eigenlijk heeft 

betekend. Het is niet eenvoudig een pionier te zijn! Toen ik mij vestigde, dat 

is nu ruim dertig jaar geleden, op het eind van de zestiger jaren, had nog 

nooit iemand van otiologie gehoord. Het woord heb ik trouwens ook zelf moe-

ten bedenken. Ik had het zogenaamde gymnasium bezocht, een nogal won-

derlijk soort school, waarop toen nog o.a. Latijn en zelfs Grieks werd gedo-

ceerd — wat is dit al weer lang geleden! —, en ik was dus in staat geheel 

in overeenstemming met de beste tradities een kunstterm te smeden met een 

Latijnse kop en een Griekse staart, en zo is de „otiologie" geboren. 

Ik zette een advertentie in een paar kranten, waarin ik bekend maakte, dat ik 

mij gevestigd had als otioloog — voor alle veiligheid stond er bij „Adviezen 

over vrijetijdsbesteding uitsluitend na afspraak" — en een duur naambord 

dat ook over het voortuintje heen makkelijk te lezen was, moest de rest doen. 

Maar voorlopig deed het niets. Ik heb ruim twee maanden naast de telefoon 

gezeten, voordat ik mijn eerste cliënt liet plaatsnemen in de hem al lang 
wachtende stoel. 

Het is misschien juist voor de jongere collega's wel instructief, als ik over dit 

allereerste geval uit mijn praktijk wat uitvoeriger ben. Mijn cliënt was een man 

met een achterdochtig gezicht, die werkzaam geweest was in de verzekerings-

branche. Hij kwam niet uit eigen beweging, hij was gestuurd door zijn vrouw. 

Die had gemeend een zekere kribbigheid bij hem te constateren. Hij was zich 
daar zelf niet van bewust, maar ze kon gelijk hebben, zei hij royaal, hij ver-

veelde zich wel na zijn pensionering. Hij had niet geweten wat een otioloog 

was, eerlijk gezegd had hij er nooit van gehoord. En het stond niet in het 

woordenboek, en ook niet in de encyclopedie. 

„Nee", zei ik, „dat kan ook niet, het is een nieuw beroep". 

„0", zei hij, „nieuw? Dat is voor mij geen aanbeveling. Zijn er nog meer zulke 
otiologen?" 

„Nee, ik ben de enige". 



120 

Hij had wel wat tijd nodig om dit te verwerken. 
„Bent u gediplomeerd?" vroeg hij toen onverwachts. 

„Er bestaat geen diploma voor otioloog". 
„Maar", zei hij, „bent u dan wel ... Még u dit beroep uitoefenen?" 

„Ik zou niet weten waarom niet. Dit is een volkomen vrij beroep''. 

„Dat zit nog", zei hij agressief. „Onbevoegd uitoefenen der geneeskunde...." 

„Is verboden, zeker, dat weet ik, maar dit heeft met geneeskunde niets te 

maken. U bent toch niet ziek?" 

„Eh ... nee, dat niet", gaf hij toe. 
„Ik neem aan", zei ik met het air van een man die meer te doen heeft, „dat 

ik uw weetgierigheid nu voldoende bevredigd heb?" 
„Ja", zei hij aarzelend, „wel zo ongeveer. Maar nog één ding, heeft het iets 

met astrologie te maken?" 

„Niets", zei ik verbaasd, „waarom vraagt u dat?" 

Deze wedervraag bracht hem duidelijk in verlegenheid. 

„Ja, waarom vraag ik dat? Ik dacht zo ... Nou ja, ik zal het u maar zeggen: 

die astrologen beschouw ik ook als charlatans. Begrijpt u?" 

Ik stond op en gaf met alle waardigheid die mij ter beschikking stond, het 

passende antwoord: 

„Ik ben bang, dat ik u inderdaad begrijp. Als u mij ook als een charlatan be-

schouwt, moet dit gesprek hier eindigen". 

Hoog spel voor iemand die eindelijk zijn eerste cliënt gevangen heeft, maar 

wat moest ik anders? En het lukte! Hij had het natuurlijk niet zo bedoeld, ik 
had hem helemaal verkeerd begrepen, hij had zich misschien ook wat onhan-

dig uitgedrukt, en dat speet hem dan, dat speet hem meer dan hij zeggen 

kon, maar hij hoopte toch dat ik hem niet zo zou laten gaan, hij had mij 

werkelijk niet willen beledigen, enzovoort, enzovoort. Hij loog natuurlijk, er 

was geen ogenblik sprake van verkeerd begrijpen, dus ik liet hem een mooi 

poosje doorgaan met het stamelen van zijn excuses. Ik vermoed dat hij er 

tegen opzag aan zijn vrouw te vertellen, waarom ik hem geen advies had 

gegeven, in elk geval aan verontschuldigende zinnetjes had hij geen ge-

brek. Maar tenslotte was ik dan goed genoeg om weer te gaan zitten en te 

verklaren, dat het incident gesloten was. 

In zijn ogen mocht ik dan geen charlatan zijn, in die van mij zelf was ik het 

wel degelijk. De mensen zijn er over het algemeen vuurbang voor, van cher-

latannerie te worden verdacht. Waarom eigenlijk? Hebben wij allen niet ont-

zaglijk veel aan charlatannerie te danken? „De charlatans van vandaag zijn 

de grote mannen van morgen". Ik weet op dit moment niet zeker, aan welke 

beroemdheid ik dit citaat moet toeschrijven. Het is ook mogelijk, dat het van 

mijzelf is. In elk geval is het juist en zonder een flink scheutje charlatannerie 

zou ik het als otioloog niet ver gebracht hebben. Bij die eerste cliënt zat ik 

direct al in de nesten. Mijn taak-repertoire was nog uiterst beperkt, en een 

deel van de mogelijke adviezen kwam bij hem niet in aanmerking: hij deed 

alle boodschappen voor zijn vrouw die slecht ter been was, en wandelen deed 
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hij dus genoeg, zelfs meer dan genoeg! 

„Prachtig", zei ik, alsof dit een opluchting voor mij was. „Hebt u een tuin?" 

„Ja", zei hij met onverwachte felheid, „ik hèb een tuin. Maar raadt u mij nu 
alstublieft niet aan te gaan tuinieren, want dat vertik ik. Mijn vrouw rekent 

mij ook geregeld voor, hoeveel ik zou kunnen verdienen als ik zelf de tuin 

deed, en dat wil ik best geloven, die tuinlui zijn duur tegenwoordig, maar ik 

begin er niet aan, ik heb er geen verstand van, ik vind het pokkenwerk, ik..." 

,.Maar", zei ik met de suggestieve rust die veel dankbare cliënten zo in mij 

geprezen hebben, „ik dacht ook niet aan tuinieren. U kunt in een tuin toch ook 
wel iets anders doen". 

„Bijvoorbeeld", zei hij kort. 

„U kunt erin zitten, vermoed ik. Of is dat bij u onmogelijk?" 
„Nee", zei hij, „dat kan. Heel goed zelfs, onze tuin is erg beschut. Mijn vrouw 

ligt vaak in de tuin, maar die leest veel. En u wilt mij toch niet aldoor laten 

lezen!" 

„Nee, natuurlijk niet", zei ik, „ik dacht ook niet aan lezen". 

Dat was een leugen, ik had wel degelijk aan lezen gedacht. Men kan zich dat 
nu nauwelijks meer voorstellen, maar in die jaren werd de kunst van het lezen 

nog tamelijk druk beoefend. Het aantal ouwe heren, bij wie ik de verveling 

heb bestreden door hen aan het gedrukte woord te verslaven, is echt niet zo 

gering. Sommigen heb ik zelfs zo ver gekregen, dat ze romans gingen lezen, 

ik bedoel niet alleen strip-verhalen, maar echte romans zonder plaatjes. Die 
werden toen namelijk ook nog geschreven. 

Na deze zijsprong terug naar mijn eerste cliënt. Het advies „lezen" was dus 

uitgesloten, en ik wist op geen stukken na, wat ik hem nu in die tuin moest 
laten doen. Maar ik kon ook niet blijven zwijgen. 

„Ik dacht", begon ik peinzend, en ik kan er een eed op doen, dat ik op dat 

moment nog niet vermoedde, hoe ik die zin moest afmaken, „ik dacht....". 
„Vertelt u 't maar!" zei hij. „Ik moet zeker naar de bloemetjes kijken!" 

En dat woord deed het. Als hij zijn mond gehouden had, zou ik de juiste voort-

zetting nooit gevonden hebben, ik had hem doelloos in zijn tuin laten zitten, 

en gesteld al dat ik het gesprek toch nog tot een dragelijk einde had ge-

bracht, dan was hij toch zonder twijfel thuisgekomen met een vernietigend 

oordeel over de otiologie. Maar gelukkig, hij hield zijn mond niet, en zijn ho-

nende veronderstelling was net de zweepslag die ik nodig had. 

„Met bloemetjes kijken zou u kunnen beginnen", zei ik effen, „maar daar mag 
u het natuurlijk niet bij laten. U zult moeten — mediteren". 

Ik zag meteen dat het schot raak was. Het spottende glimlachje werd plotse-

ling van zijn gezicht weggeveegd, en hij keek mij onzeker aan. 
„Mediteren", zei hij. 

„Mediteren", zei ik onverbiddelijk. 

„0", zei hij, „juist. Mag ik vragen, wat verstaat u daar eigenlijk onder?" 

Ik ging wat makkelijker zitten, het kritieke moment was voorbij, ik had ge-

wonnen. Meer dan eens heeft men mij een zekere genialiteit toegeschreven, 
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en het zou dunkt me valse bescheidenheid zijn die te loochenen. Maar wel 

vraag ik: waar ligt precies de grens tussen genialiteit en charlatannerie? Bij 

de afwikkeling kon ik ook de laatste niet missen. 

„Ja", zei ik in een bedachtzame improvisatie, „mediteren, wat is dat precies? 

Ik zou kunnen zeggen: een beroep doen op uw eigen latente creativiteit. Maar 

ik vermoed, dat u daarmee nog niet zo veel verder komt. Of wel?" 

„Eh ... nee", zei hij, „om u de waarheid te zeggen 

„Kijk", legde ik geduldig uit, „u was bang, dat ik u wou laten lezen. Dat ik u 

met andere woorden zou willen voeden met de gedachten van anderen. Maar 

op het gevaar af dat u mij gaat verdenken van vleierij, die heb ik bij een man 

van uw kaliber helemaal niet nodig, ik heb genoeg aan wat u uit u zelf kunt 

halen. Dus u gaat zitten, bij mooi weer in uw tuin, maar binnen is net zo goed, 

als u maar makkelijk en ontspannen zit, bij voorkeur met uw benen op een 

tweede stoel, u moet natuurlijk niet in slaap vallen, maar wel ontspannen zit-

ten, en dan — dan mediteert u!" 
„Maar", vroeg hij bijna angstig, „wat moet ik dan doen? Gaan denken?" 

„Precies", zei ik opgewekt, „gaan denken. En weet u waaraan? Aan niets, of 
aan alles, net zoals u wilt". 

Hij keek mij verwilderd aan. 

„Nee", ging ik kalmerend verder, „u moet vooral niet beginnen met aan iets 

bepaalds te denken, integendeel, u laat u zo veel mogelijk leeg lopen, en dan 

wacht u rustig af, totdat u iets invalt. En dan gaat u daar op door". 

„Hoe bedoelt u? Moet ik dan daarop doordenken?" 

„Nee", zei ik beslist, „dat bedoel ik niet. Ik wou zelfs dat u het denken nu 

eens even stop zette. Denken is natuurlijk heel mooi en best, maar het kan ook 

te — ik bedoel, je moet het niet overdrijven. Denken — daar is maar een deel 

van uw vermogens mee geactiveerd. Ik zou dus liever hebben, dat u daarop 
door dróómt. Soest drukt het misschien nog beter uit". 

„Maar", wou hij nog weten, „als mij nu eens helemaal niets invalt? Of als ik 
mijn denken niet stop kan zetten?" 

„Dat zal", zei ik, „in den beginne zeker voorkomen, vrij vaak zelfs. U moet u 

daar niet door laten ontmoedigen, op een zekere aanlooptijd moet u rekenen. 

Maar als u elke middag twee uur uittrekt om te soezen, en dan 's avonds 
even een rapportje opmaakt ...". 

„Een rapportje?" zei hij verschrikt. „Hoort dat er ook bij?" 

Ik had het woord nu eenmaal laten vallen en dus ging ik er mee door. 
„Een rapportje hoort er natuurlijk bij". 

„Maar wat moet daar dan instaan?" 

„Wel", zei ik, „eenvoudig alles wat u gesoesd hebt". 

„O juist", zei hij. 

En daarmee liet ik hem naar huis gaan. Hij zou het proberen en over veertien 

dagen terug komen. Ja, de dagrapportjes zou hij dan meenemen. Dat laatste 

deed hij niet, het zou mij ook verbaasd hebben als hij het wel gedaan had. 

Bij dat tweede bezoek zei hij niet eens, dat hij ze vergeten had, maar wat er 
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uitgekomen was, leek hem nauwelijks de moeite waard. Hij vond het erg moei-

lijk om zijn soezerij onder woorden te brengen, hij was er dan ook een hele 
tijd mee bezig. Maar overigens, het beviel hem wel, zijn vrouw meende, dat 

zijn humeur vooruitging, en hij vond de kuur, ja, echt wel aardig.... 

Ik wachtte vrij lang met mijn antwoord. 

„Wel aardig", zei ik, „ja, als u dat zegt, dan is het wezenlijke van mijn advies 

u toch waarschijnlijk ontgaan. U praat mij ook te makkelijk over die dagrap- 

porten. Ik weet natuurlijk heel goed, dat het moeilijk is die soezerij te ver-

woorden, maar u realiseert zich vrees ik nog niet voldoende, dat dit héél be-

langrijk is, zo niet het allerbelangrijkste! Juist die sprong, die uiterst hachelijke 

sprong van vage, vloeiende soezerij naar vaste vormgeving in woorden, dáár 

komt het op aan! Daar ligt namelijk precies het punt, waar uw latente creati-

viteit manifest moet worden". 

Ik had op plechtige toon gesproken, en hij kwam behoorlijk onder de indruk. 

Ik zelf trouwens nauwelijks minder. Toen hij wegging, repeteerde hij stilletjes 

voor zichzelf mijn laatste woorden. 

„Ik wil dit graag letterlijk overbrengen aan mijn vrouw", zei hij. 

Ik heb natuurlijk wel meer gelukkige invallen gehad, maar het gedetailleerde 

advies dat ik mijn eerste cliënt heb meegegeven, wint het geloof ik in vrucht-

baarheid van al mijn ideeën. Het tegenwoordig zo populaire meditatieve na-

velstaren, dat helaas niet zelden op onoordeelkundige wijze wordt gecontro-

leerd — er is verschrikkelijk veel beunhazerij op dit terrein! —, is in wezen 

alleen maar een uitwerking en verfijning van mijn destijds gegeven voorschrif-

ten. „De omphaloskopie, de hulpwetenschap waarvan de otiologen zo ontzag-

lijk vaak gebruik maken, heeft haar bestaan ook aan een otioloog te danken", 

heeft de eerste bezetter van de nieuwe leerstoel in zijn inaugurele oratie ge-

zegd, en die hulde is dunkt me niet overdreven. Maar ik erken graag, dat ik de 

geweldige ontwikkeling ook zelf niet voorzien heb. 

Het succes van een gedachte hangt overigens niet alleen af van de waarde 
ervan. Het tijdstip waarop ze wordt gelanceerd, is minstens even belangrijk. 

Zo heb ik al heel weinig plezier beleefd van mijn waarschuwing over het af-

schaffen van commissies. Wat ik zei, was natuurlijk juist, maar ik zei het op 

het verkeerde moment, en ik werd uitgemaakt voor een reactionair die de te-

kenen des tijds niet verstond en de klok wilde terugzetten. Mijn artikel in de 

Otiological Review hebben mijn critici natuurlijk zelf niet gelezen, en de inder-

daad vrij gebrekkige samenvatting hebben ze verkeerd begrepen. Ik heb ner-

gens beweerd, dat het gepraat in al die commissies op zichzelf enige waarde 

had, en ik heb heus ook wel begrepen, dat de uitkomsten van die eindeloze 

discussies aanzienlijk sneller bereikt kunnen worden, wanneer men een com-

puter inschakelt. Mijn betoog was helemaal niet gericht tegen het gebruik van 

computers in het algemeen, ik heb alleen willen waarschuwen tegen het voor-

tijdig gebruik op dit speciale terrein. Men moet, heb ik gezegd, met de com-

puter leren leven! Waarom zou men aan zo veel mensen de illusie ontnemen, 

dat ze met belangrijke dingen bezig zijn? Goed, wij kunnen het er over eens 
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zijn, dat dit niet het geval is, maar laat hen toch alsjeblieft in die waan! Dat, en 

niets anders, was de strekking van mijn betoog, maar men heeft niet willen 

luisteren. Onder de indruk van de prestaties van de computer, was men niet 

tevreden, voordat men bij wijze van experiment het nieuwe speeltuig ook op 

het zogenaamde commissie-werk had losgelaten. Och, ik wil niemand van de 

initiatiefnemers van boze bedoelingen verdenken, die jongens bedoelden het 

geloof ik echt wel goed, maar zoals ik zo vaak moet constateren, het ontbrak 

hun pijnlijk aan visie. Zij overzagen eenvoudig niet, wat de gevolgen zouden 

zijn. Het experiment slaagde natuurlijk, maar ten koste van hoeveel onherstel-

baar leed! Wij otiologen hebben het geweten! Onze wachtkamers zaten stamp-

vol met wanhopige lieden, aan wie plotseling de gelegenheid ontnomen was 

zich in talloze besturen, werkcomité's en commissies gewichtig te maken, 

die hun energie niet meer kwijt konden aan het opstellen van duistere nota's 

en onleesbare rapporten, voor wie het bestuderen van omvangrijke stukken 

niet langer een welkom huiswerk was, en die vele maar al te lege uren over- 

hielden, omdat ze niet meer met mensen van dezelfde gewichtsklasse in ver- 

gadering bijeen moesten zijn om in verwarde en soms verhitte discussies op- 
lossingen te zoeken voor onoplosbare problemen. De computers namen het 

zaakje over, en bij velen was de bodem uit hun bestaan weggeslagen. 

Ik weet niet, wat er gebeurd zou zijn, als wij toen niet resoluut het mes gezet 

hadden in de arbeid van de vrouw. Wij hadden dat natuurlijk eerder moeten 

doen, maar toen was de tijd er nog niet rijp voor. Dat wij nu konden doortas-

ten, was te danken aan een bijzonder gelukkige samenloop van omstandighe-

den, misschien zijn er mensen die in dit verband van de voorzienigheid willen 
spreken. 

Er was nog altijd een ongezond aantal werkende vrouwen. De wakkere jon-

gens van de reclame hadden met hun arsenaal van superlatieven wel alles ge-

daan om te bevorderen, dat de vrouwen zich wasbewust en okselfris zouden 

werpen op de geneugten van het huishouden in het algemeen en het verrukt 

tonen van hun bij elkaar gespaarde geschenken in het bijzonder, maar het 

resultaat van deze verantwoorde volksopvoeding viel toch niet mee: de vrou-

wen bleven werken, zolang er nog enig werk was. En men vroeg zich angstig 

af: wat gaat er gebeuren, als er straks geen werk meer is? Gelukkig kreeg ik 

toen bij het opruimen van een kast een oud boekje in handen. Het was, ik 

meen in de twintiger jaren, geschreven door een classicus, dat was iemand 

die gestudeerd had in de zogenaamde klassieke letteren (Latijn en Grieks), en 

het was zijn dissertatie waarop hij de doctorstitel had verworven. Het geschrift 

ging over de arbeid van de vrouw in het Griekenland van de vijfde eeuw voor 

Christus. Het interesseerde mij natuurlijk bitter weinig, maar toen ik er ver-

strooid wat in bladerde, eigenlijk voornamelijk om te zien, of ik nog iets van 

het Frans begreep — het was, ik weet niet waarom, in het Frans geschreven, 

en ik heb vroeger deze nu in onbruik geraakte taal nog moeten leren — werd 

ik door een zinnetje getroffen: „als van een vrouw uit die tijd gezegd werd, 

dat zij 'werkte', dan kan men veilig aannemen, dat zij het oudste beroep ter 
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wereld uitoefende". En plotseling begreep ik, hoe onze problemen moesten 
worden aangepakt. 

De regering heeft toen gehandeld met een verrassende besluitvaardigheid. Ik 

mag nu wel verklappen, dat zij dat gedaan heeft op mijn instigatie. Het was 

inderdaad een heel kritiek moment, de toestand werd langzamerhand onhoud-
baar. Dank zij de nieuw gekweekte graanrassen en vooral ook het kunstvlees 

werden de mensen gevoed met een soort krachtvoer, dat de sexuele behoef-

ten geweldig deed toenemen, en het ontbrak geen man aan tijd om deze be-

hoeften te bevredigen. Wilde men de lange hete zomer doorkomen zonder dat 
er ongelukken gebeurden, dan moest men op korte termijn de beschikking 

krijgen over een niet te krap kwantum vrouwen. Direct na de oprichting van 

het Venus-legioen werd het noodwetje betreffende de algemene dienstplicht 
voor vrouwen ingediend en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Alleen 

twee leden van de Humanistische Partij in hersteld verband wilden geacht 

worden te hebben tegengestemd. Een amendement van D 86, dat ook aan 

vrouwen het recht wilde geven zich twee maal per week een bedgenoot uit 

te zoeken, werd bij zitten en opstaan verworpen. Er waren natuurlijk afge-

vaardigden die het betreurden, dat het huwelijk met deze maatregel definitief 

werd afgeschaft. Maar ook zij, die dit met leedwezen constateerden, onthiel-

den hun stem niet aan het wetsontwerp, daarmee erkennend, dat het huwelijk 

niet meer was dan een eerbiedwaardig, maar volkomen zinloos geworden 

survival. Persoonlijk heb ik het huwelijk nooit beoefend, maar nog wel mee-

gemaakt. Een succes was het naar mijn indruk zelden, maar het had althans 

van buiten af bezien, wel iets genoeglijks, aan de vrouw bood het iets van vas-

tigheid, waarvan men toen aannam dat de vrouw die op prijs stelde, en aan de 
kinderen een zekere bescherming. En bescherming hadden de kinderen van 

toen nog wel nodig. Men moet niet vergeten, in die tijd kon en mocht elke 

vrouw worden bevrucht door elke willekeurige man, zwangerschappen ont-

stonden buiten het Centraal Bureau voor Eugenetiek om — dat bestond nog 

niet eens! — en dat mannen pas na gebleken geschiktheid worden ontdaan 

van de steriliteit die hun op twaalfjarige leeftijd is toegediend, dat zou men een 

ronduit belachelijke regeling gevonden hebben. Geen wonder, dat de 

toen geboren kinderen vaak van een allerdroevigst kaliber waren: zij beschik-

ten lang niet altijd over de eigenschappen die de mens nu eenmaal nodig 

heeft om zich staande te houden in onze maatschappij, die eigenschappen 

waren nog niet eens voldoende bekend, laat staan dat ze al stelselmatig wer-

den ingebouwd. De televisie deed wat ze kon om de kijkers een zekere hard-

heid bij te brengen, maar ook deze pogingen kwamen toch niet uit boven een 

amateuristisch gestumper. En in die eigenlijk nog primitieve samenleving kon-

den kinderen het niet stellen buiten bescherming door hun ouders. En om die 

ouders bij elkaar te houden diende dan het huwelijk. Het lukte natuurlijk niet 

altijd, de ouders bleven niet altijd bij elkaar, en ook als ze dat wel deden, liet 

de bescherming soms te wensen over, maar alles bij elkaar genomen was het 

huwelijk een voor die tijd vrij bruikbaar instituut. Maar nu onze massale op- 
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voedingsinrichtingen de taak van de ouders met succes hebben overgenomen, 
is het onzinnig om dat wat voorgoed voorbij is, te willen conserveren. 
Over de houding van de vrouwen zelf niets dan lof! Zeker, er zijn een paar 

uitzonderingen geweest: enkele harpijen die een opleiding hadden genoten 

boven hun geestelijke stand en geweldig veel ophef maakten van de waardig-

heid van de vrouw — alsof het voor die waardigheid enig verschil maakt, of 

ze nu met Jantje of met Pietje naar bed gaan! —, maar over het algemeen 
hebben ze zich kranig gehouden. In de ure des gevaars, toen heel letterlijk de 

nood aan de man was, hebben ze zich volledig en met overgave ingezet. Wij 

mogen zeggen, dat nu aan de vraag naar gewone consumptie-sex redelijk 

kan worden voldaan. En de instituten waarin de meer verfijnde vormen wor-
den onderwezen, hebben leerlingen genoeg, maar wat de afgestudeerden in 

de praktijk presteren, daarover durf ik geen oordeel te geven. Wat ik er van 

gehoord heb, lijkt niet slecht. 

Merkwaardig genoeg hebben wij de meeste tegenstand ondervonden van de 

jongeren. Een deel van hun klachten kan ik nog wel billijken. Dat je tegenwoor-

dig pas na strenge keuring wordt toegelaten tot het vaderschap, is natuur-

lijk een voortreffelijke maatregel, en de verstandigste uitdagers — zo noemen 

ze zich — zien dat ook wel in. Maar voordat de vrouw die je daarvoor hebt 

uitgekozen, als aanstaande moeder is ingeschreven, moet je zeven formulieren 

invullen, en dan mag je nog blij wezen, als ze je het bewijs van registratie 

binnen een maand thuis sturen. Kijk, dat lijkt mij ook overdreven, en als ze 

tegen die bureaucratie in opstand komen, kan ik hun alleen maar gelijk geven. 
Maar die jongens zitten zichzelf in de weg. Hun gerechtvaardigde grieven 

brengen ze op een manier naar voren, die iedereen tegen hen inneemt. Hun 
uiterlijk lijkt al vast nergens op: fatsoenlijke snorren en baarden willen ze 

niet meer dragen, ze laten hun haar kort knippen alsof ze tuchthuisboeven 

zijn, en dan moet je die knapen met hun baardeloze smoeltjes hun program-

ma horen ontvouwen! „Terug naar het romantische huwelijk" en „Geen sex 

zonder liefde!" zijn een paar van hun wilde kreten. Men behoeft zich niet on-

gerust te maken over zulke bewegingen. Ze gaan vanzelf voorbij. Ik durf er 

een lief ding om te verwedden: voordat wij drie jaar verder zijn, hebben die 

uitdagers zich keurig gerangeerd, dan lopen ze niet meer in die kinderachtige, 

kleurloze colbertjes, die wij vijftig jaar geleden al droegen, maar dan hebben 

ze net als alle anderen keurige fluwelen pakken aan met kanten jabots .... 

Ik ben gisteren gestoord in mijn notities, en ik geloof niet dat ik weer begin. 

Want waarvoor zou ik het doen? Niemand leest het. Vroeger waren er men-

sen die er op konden rekenen dat alles wat ze schreven, gelezen zou worden 

Dat is er tegenwoordig niet meer bij. Wie nu schrijft, kan het alleen doen om-

dat hij zich anders zo godsluizig verveelt. 

Libbe van der Wal 



Arbeid nu en morgen 

Op 23 juni j.l. was het onlangs verschenen rapport „Humanisme en arbeid" 

onderwerp van bespreking tijdens een conferentie, getiteld: „Arbeid nu en 

morgen". Doeleinden en conclusies van het rapport werden toegelicht door 

de heer A. L. den Broeder, die als rapporteur van de studiecommissie een 

belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van het rapport. Hield 
hij zich vooral bezig met mens en arbeid in de huidige situatie, de tweede 

spreker — prof. dr. J. Kruithof — bood een perspectief op de toekomst. Een 

weergave van de door prof. Kruithof uitgesproken rede volgt hieronder. 

Inleiding 

Het is altijd gewaagd over de toekomst oordelen uit te spreken. Toch wil ik 

beginnen met enkele previsies aangaande de ontwikkelingen die op het vlak 

van de arbeid waarschijnlijk zijn. Daarna volgen vanuit een humanistische op-

tiek een aantal ethische waarde-oordelen over deze ontwikkelingen. Tenslotte 

wil ik enige problemen, die om een oplossing vragen, bespreken. 
Vooraf een paar verduidelijkingen. Wat de afstand in de tijd betreft, beperk 
ik me tot de periode 1968-*-2000. Ik denk daarbij meer bepaald aan de wes-

terse wereld en aan de landen van het oostelijk blok, waar zich ook een ver-

snelde industriële ontwikkeling voordoet. Met de term „arbeid" doel ik op een 
geheel van fenomenen. In de arbeid zijn ten eerste perceptief-cognitieve (be-
tekenende) processen aanwezig. Daarbij voegen zich streefprocessen, die zich 

van de betekenende onderscheiden door hun positief-negatieve geladenheid. 

Als U bij voorbeeld een vliegtuig ziet en U merkt dat het blauw, lang en 

rond is, dat het snel vliegt, enzovoorts, dan bent U cognitief werkzaam. Vindt 

U het vliegtuig mooi of lelijk, aangenaam of onaangenaam, reageert U er positief 

of negatief op, dan is er in U een streving aanwezig. Ten derde zijn er actieve 

processen, waarbij de mens door zijn optreden zijn relatie tot de omgeving in 

een of andere zin verandert. 

Het kenmerk van de drie processen samen — zij zijn alle drie in de arbeid 

aanwezig — is hun doelgerichtheid. De opeenvolging van de verschillende 

fasen in een arbeidsbeweging wordt door het gestelde objectief bepaald. Wat 

niet reëel aanwezig is, maar als te verwezenlijken gesteld wordt, beheerst het 

geheel van activiteiten van de arbeidende mens. Dit doel, een of andere 

verandering in de relatie tussen de actor en zijn omgeving, wordt bereikt 
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door gebruik te maken van instrumenten. 

Samenvattend: arbeid is een samenhangend, doelgericht geheel van percep-

tief-cognitieve, streef matige en actieve processen, waarbij met behulp van in-

strumenten de relatie tussen de actor en zijn milieu in een of ander opzicht 

gewijzigd wordt. Meestal voegt men er nog een beperking aan toe. Het gaat 

meer bepaald over processen, die, om een zekere regelmaat en controle door 

de maatschappij te garanderen, sociaal georganiseerd zijn. Er wordt door de 

arbeid een resultaat, d.i. een of ander goed of prestatie, bereikt dat geprijsd 

kan worden en in het sociale verkeer als ruilmiddel gebruikt wordt. 

Previsies 
De ontwikkeling van het arbeidsproces in de menselijke geschiedenis verloopt 

in vier fasen: de pre-agrarische, de agrarische, de industriële en de automa-

tische fase. 
In het pre-agrarische stadium zien wij, dat de mens occasioneel zijn omgeving 

door arbeid verandert (jacht, visvangst, plukteelt). De relatie tussen hem en 

zijn milieu is niet constant, niet durend, denk aan de nomaden die, van plaats 

tot plaats trekkend, de natuur niet systematisch bewerken. In het agrarische 

stadium ontstaat een vaste verhouding. Er ontwikkelen zich technieken 

om de organische stoffen uit de omgeving (landbouw) en de dierlijke 

stoffen (veeteelt) duurzaam en planmatig te benutten. In tegenstelling tot deze 

twee perioden, waarin hoofdzakelijk organische, dierlijke en menselijke 

energie benut wordt, vindt in de industriële fase een overgang plaats naar 

het gebruik van mechanische energie (steenkolen, electriciteit e.d. '. Hier-

door vermenigvuldigen de mogelijkheden om de natuur te veranderen zich 

snel. De vierde fase, die van de automatie, wordt gekenmerkt door het feit 

dat de mens erin slaagt retro-actieve systemen te ontwerpen die buiten hem 

om en relatief zelfstandig energie en informatie kunnen verwerken. 

Uit het feit dat de automatie in de toekomst een steeds grotere uitbreiding 

zal krijgen, kunnen previsies afgeleid worden. 

1. De arbeidsector waarin het grootste deel van de actieve bevolking werk-

zaam is, verandert. Colin Clark heeft aangetoond dat in agrarische maat-

schappijen het merendeel van de arbeidenden werkzaam is in de landbouw en 

de veeteelt en dat er in industriële samenlevingen een overwicht is aan werk-

krachten in de nijverheidsector. Geautomatiseerde samenlevingen hebben een 

overwicht aan arbeidenden in de tertiaire sector: ambtenaren van overheids-

lichamen, employees van dienstverlenende bedrijven, onderwijskrachten, ver-

voerders, enzovoorts. Door de toenemende automatisering in de industrie 

verplaatst de arbeid zich van het produceren van goederen naar het verlenen 

van diensten. De menselijke arbeid wordt meer en meer sociale arbeid, de 

1  Men onderscheidt in de industriële fase dikwijls twee perioden: de paleo-industriële 
fase en de neo-industriële, respectievelijk het tijdperk van de eerste massale exploita-
tie van steenkolen en metaal, en het tijdvak van de electriciteit en de petroleum. 
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wetenschap krijgt meer belang, de kunst meer mogelijkheden, de cultuur, o.a. 

de informatieverwerking, slorpt meer werkkrachten op. Men kan vrij zeker 
voorspellen dat dit proces zich zal voortzetten en dat tussen nu en het jaar 

2000 het percentage van de actieve bevolking, werkzaam in de tertiaire sector, 
zal stijgen van 40-50% tot 60-70% of misschien nog meer. 

2. De soort arbeid verandert. In plaats van energetische, fysieke arbeid wor-

den mentale werkzaamheden gevergd, waarbij de mens analyseert, contro- 

leert, anticipeert, informatie hanteert, e.d. De rol van de prognose wordt 

groter. De arbeid is niet zozeer gericht op het hic et nunc dan wel op wat 

morgen zal gebeuren, op het programmeren van toekomstige ontwikkelingen. 

Men kan de cultuurgeschiedenis van de mensheid in dit verband beschouwen 

als een overgang van het ingrijpen in het hic et nunc naar dat in de toekomst. 

De mens wordt vaardiger in het voorspellen, het anticiperen, het beheersen 

van het komende. De oude profeet, die dit op een weinig exacte en niet te 

verifiëren manier deed, wordt vervangen door de wetenschapsmens en de 

technoloog, die steeds meer aspecten van de toekomst onder hun controle 
brengen. 

De adaptatie van de mens aan de nieuwe arbeidsprocessen vraagt een nieuwe 

scholing, een uitbreiding en wijziging van het onderwijs. Op dit vlak bevinden 

we ons in een crisis. De maatschappelijke evolutie gaat zo snel — en zal later 

nog zoveel keren sneller verlopen — dat het aanleren van tal van arbeids-

processen overbodig is omdat deze over afzienbare tijd door machines zul-

len uitgevoerd worden. 

Het probleem is welke kennis de volwassen generatie aan de jongeren moet 

overdragen. Veel pedagogen denken het te weten, maar dat is schijn. Wat 

zal er over twintig jaar overblijven van wat we nu menen te weten? Het ant-

woord veronderstelt een exacte methode om uit te maken wat wel en wat niet 

waardevol blijft. Deze methode is niet opgesteld. We tasten in het duister. 

Ondertussen is de dynamiek van de samenleving en haar arbeidsprocessen 

zo groot dat veel van wat de jongeren leren nutteloos is. Zeker is wel dat we 

minder inhouden en meer werkwijzen (mathesis, onderzoekstechnieken, talen) 

aan de jeugd moeten leren. 

3. De arbeidsduur zal korter worden. Tegenover deze vooruitgang staat het 

nadeel dat het werk zenuwslopender wordt. In een sterk geautomatiseerd 

proces zijn de gevolgen van de menselijke planning aanzienlijker dan in ma-

nuele operaties uit vroeger tijden. Een foutje van een traditionele meubelma-

ker had niet dezelfde gevolgen als een vergissing van iemand die een compu-

ter hanteert waarvan de resultaten door andere machines verwerkt worden. Een 

kleine vergissing kan grotere consequenties hebben. Deze constellatie vergt van 

de arbeidende concentratie en nauwkeurigheid, wat tot oververmoeidheid 

van de zenuwen kan leiden. Veel mensen hebben tegenwoordig na een arbeid 

van enkele uren een hele tijd nodig om weer op adem te komen (de relax-

stoel is een typisch product van de cultuur van onze tijd). 

4. Met de verkorting van de arbeidsduur is het probleem van de structurele 
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werkloosheid verbonden. Het is niet eenvoudig zich aan een voorspelling dien-
aangaande te wagen. Is werkloosheid een gevolg van de kapitalistische of 
neo-kapitalistische markteconomie en zal zij in de toekomst in het kader van 
dit regime een grotere omvang nemen? Sommige marxisten schijnen geneigd 
te zijn dit te geloven. Of is het gebrek aan werkgelegenheid een noodzakelijk 
gevolg van de toenemende automatisering, afgezien van het maatschappelijke 
regime, kapitalistisch of socialistisch, waarin zij zich voordoet? Ik waag me 
niet aan een uitspraak. In het eerste geval zou een socialistische hervorming 
van de economische ordening een uitkomst bieden, in het tweede geval niet. 
5. Met de voortschrijdende automatisering zijn andere gevolgen verbonden: 
de toenemende economische concentratie, de vermindering van het aantal 
economisch zelfstandigen, het tot stand komen van grotere socio-politieke 
kaders en de groeiende invloed c.q. inmenging van de staat in het economi-

sche en culurele leven. 
Door de automatisering krijgen de overkoepelende organen steeds meer mo-
gelijkheden om in het arbeidsproces tussenbeide te komen. In de door de 
economische concentratie ontstane grotere kaders of werkeenheden treedt 
daarenboven met de integratie een toenemende differentiatie op. Er is geen 
tijd geweest waarin er b.v. zoveel beroepen waren als vandaag en hun aantal 
neemt nog steeds toe. Negatief in deze evolutie is het door de studenten de 
jongste tijd zo fel aangeklaagde verschijnsel van de „vakidioot". De deshu-
maniserende gevolgen van een te sterk doorgedreven specialisering worden 
tegenwoordig ingezien maar er zijn nog geen doeltreffende methoden gevon-
den om er efficiënt tegen in te gaan. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de 
democratie door deze ontwikkeling zal ondermijnd worden. Hoe kan immers 
een beleid doeltreffend gecontroleerd worden door lieden die op cognitief 
vlak de nodige bekwaamheid missen? Een voorbeeld is de krant die we elke 
dag lezen. Wat begrijpen U en ik nog van het nieuws dat ons daarin wordt 
medegedeeld? Doen we iets anders dan conclusies inprenten waarvan de pre-
missen ons onbekend zijn? Het problematische is dat de hoeveelheid proces-
sen en resultaten, die we niet begrijpen, elk jaar toeneemt. Bij veel individuen 
is daarvoor blijkbaar geen bezorgdheid. Toch is deze aliënatie of vervreem-
ding voor ons en onze nakomelingen een centraal probleem. Aan steeds min-
der processen kunnen wij met kennis van zaken deelnemen. 

6. Vijf fundamentele kenmerken van het menselijke werken in de toekomst zijn 
nu reeds zichtbaar: 

a) het arbeidsproces zal productiever worden. Dit houdt in dat de waarde 
van het resultaat van het werk per tijdseenheid voortdurend zal toenemen. 
Hiermede zal een gestadige groei van de welvaart gepaard gaan. 

b) het nut van het resultaat van de arbeid zal kortstondiger zijn. In een pre-
industriële samenleving, b.v. de middeleeuwse, was het arbeidsresultaat qua 
nut doorgaans vrij stabiel. Een meubelstuk, dat gemaakt werd, kon een leven 
meegaan. Wij evolueren naar een systeem waarin de duur van het nut van 
het geproduceerde korter wordt, daar telkens nieuwe doeleinden de oude 

1 
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vervangen en andere middelen gevonden worden om gestelde objecten te 

bereiken (zal het nog lang duren vóór de mannen elke avond hun vuile hemd 
van papier, weggooien?). 

c. de gebruikte methoden om producten te fabriceren of diensten te verlenen 
worden steeds mobieler. 

d) het belang van „teamwork" wordt voortdurend groter. Het wordt steeds 

moeilijker een prestatie alleen te verrichten, men is meer en meer op anderen 

aangewezen. Dit geldt voor het werk in de bedrijven, het wetenschappelijk 

onderzoek, de kunstcreatie (hoewel in deze sector nog tal van mensen het op 
hun eentje proberen), de medische zorg, enzovoorts. Uiteindelijk zal op de 
meeste gebieden alleen groepswerk nog renderen. 

e) in de arbeid zullen de intermenselijke relaties meer en meer onpersoonlijk 
worden. Van in kleine groepen verrichte arbeid, denk aan de gilden in de mid- 

deleeuwen met een groepje, dat vaak 20 tot 30 jaar samenwerkte, gaan we 

naar grote ondernemingen met wisselende bezettingen, waarin functionele 
contacten overwegen. 

f) in de toekomst zullen steeds meer arbeidsprocessen een rationeel karakter 
hebben. Dit betekent dat de arbeidenden zullen uitgaan van een duidelijke 

probleemstelling, een doel zullen stellen dat hun probleem inderdaad kan op-

lossen en de omstandigheden voldoende zullen beheersen om het doel in de 

geplande tijd te verwezenlijken. Storende milieufactoren worden door hen zo 

geïsoleerd dat ze met zekerheid weten dat het gestelde object zal bereikt 

worden. De directie van een moderne autofabriek kan duidelijk berekenen 

hoeveel wagens er het volgende jaar zullen geproduceerd worden en welke 

kwaliteit ze zullen hebben (hoeveel er verkocht zullen worden ontsnapt dik-

wijls nog aan haar controle). 

In een rationeel arbeidsproces is een strakke logica in de opeenvolging 

van de bewerkingsmomenten en het geheel wordt zo beheerst dat geen sto-

rende factoren interveniëren. Ieder van ons probeert in het dagelijkse leven 

het aantal van deze processen zoveel mogelijk te vergroten om zijn behoeften 

maximaal te bevredigen. Wij willen werken aan projecten waarvan we zeker 

zijn dat ze onze strevingen zullen opheffen en feilloos kunnen worden uitge-

voerd. 

Ik geloof dat de mens in de toekomst er meer en meer in zal slagen de ratio-

naliteit van zijn actieprocessen te vergroten. Natuurlijk is dit ideaal op tal van 

terreinen momenteel nog niet te verwezenlijken (denk maar aan de studenten-

acties in Duitsland en Frankrijk, die wanordelijk verliepen met vage probleem-

stellingen en doeleinden, niet gecoordineerde gedragingen en onverwachte 

storingen), maar toch kunnen we een vooruitgang waarnemen. Wie een auto-

fabriek van 1968 vergelijkt met een smidse van 1868 zal moeten toegeven dat 

op economisch gebied in het Westen veel afstand werd afgelegd. Dit betekent 

niet dat deze rationalisatie in alle culturele sectoren heeft plaatsgehad en zal 

plaatshebben. Het vraagstuk is ingewikkeld: er is vooruitgang naar rationali-

teit in bepaalde, niet alle deelsectoren. Welke? Het zou de moeite lonen hier- 
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aan een wetenschappelijk onderzoek te wijden. 

Waarde-oordelen 

Na deze previsies kom ik tot een aantal normatieve beschouwingen over de 

voorspelde ontwikkeling. Wat moeten wij, humanisten, van de toekomstige 

arbeid, zoals die geschetst werd, denken? Met behulp van welk beginselen 

moeten we de toestand van morgen beoordelen? 
Het humanisme is een beweging die zich inzet voor de uitbreiding en ontwik-

keling van de menselijke mogelijkheden. Ik geloof niet dat we er op dit mo-

ment al een idee van hebben welke reusachtige ontwikkelingskansen de mens 
heeft. We verkeren nog altijd in een vrij primitief stadium in de culturele 

evolutie. Als we horen dat b.v. in Duitsland scholen ontstaan waar kinderen 

van elf-twaalf jaar hogere wiskunde leren en we kijken naar ons onderwijs, 

gaan we er iets van beseffen. Ons systeem is log, remt in veel gevallen de 

ontplooiing van het kind (we zeggen voortdurend: „kalmpjes aan, Jantje mag 
zich niet vermoeien" of „hij heeft nog alle tijd" wat helemaal niet waar is) 

en nivelleert ten gunste van de middelmatigheid. We zijn in het onderwijzen 

doorgaans lui en zouden onze kinderen veel verder kunnen brengen als we 

ons wat meer zouden inspannen. Na 20-21 jaar is een persoon in ruime mate 

gevormd, heeft hij vaste structuren en gewoonten aangenomen en daalt zijn 

ontwikkelingstempo. Het is dan moeilijk nog veel te veranderen en dat is 

juist wat wij proberen. Wij wachten tot het te laat is. Iemand die na zijn twin-

tigste van muziek gaat houden is een uitzondering. Sommige kinderen van zes, 

zeven jaar kunnen Bach en Beethoven al begrijpen, maar wij zeggen „Wach-

ten, het kind moet nog groeien, nog rijpen". Als het te laat is, beginnen we er 
aan 

Vanuit een humanistische optiek zijn volgende beginselen bij de waardering 
van de arbeid belangrijk: 

a) leder mens heeft recht op en de plicht tot arbeid. U kent de klassieke cal-

vinistische arbeidsethiek. Het werken werd daarin opgevat als een plicht, een 

vloek van God en tegelijkertijd als een deugd. Wie hard werkt bewijst ge-

hoorzaam te zijn aan Gods bevel. Deze ethiek werd in de 16-18e eeuw door 

de burgerij overgenomen. De inspanning, het persoonlijk initiatief en de spaar-

zaamheid werden centrale normen. In onze eeuw ontstond tegen deze levens-

houding verzet. Het is nu mode geworden te zeggen „niet het werk, maar de 

ontspanning is hoofdzaak, niet de arbeidende maar de ludieke mens is het 

model waarop we ons moeten richten". Dat is te extreem. Als arbeiden bete- 

kent zich inschakelen in een georganiseerd geheel van activiteiten die voor 

de gemeenschap zinvol zijn, is het nodig de plicht van de mens om te arbei-

den te onderstrepen. Er is nog zoveel ellende te bestrijden, er zijn zoveel ziek-

ten te overwinnen, er is zoveel morele hulp nodig, enz. Ik geloof daarenboven 

niet dat een enkeling zich kan ontwikkelen tot een hoger niveau zonder deel 

te nemen aan arbeidsprocessen. Dat houdt niet in dat anderen ons dwang-

matig zinloze taken moeten opleggen — afstompende arbeid moet zo vlug 
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mogelijk door machines uitgevoerd worden, maar wel dat we als enkelingen 

de gemeenschap diensten moeten bewijzen en ons, ook voor ons eigen nut, 
moeten inzetten om weerstanden te overwinnen. 

Misschien zijn er hier wel mensen die af en toe piano spelen. Als U een tijd 
zonder leidraad improviseert, ontwikkelt U zich muzikaal niet veel. Neemt U 

een thema, b.v. Vader Jacob, en U probeert dat te gebruiken voor een kwar-

tiertje improvisatie, dan maakt U wel vorderingen. U hebt een norm, de melo- 

die, en probeert spelend een weerstand te overwinnen (de melodie moet hoor- 

baar blijven). Het element „een weerstand overwinnen" is van het grootste 

belang voor de uitbreiding van de menselijke mogelijkheden. Degenen, die de 

mond vol hebben van de ludieke mens zouden er goed aan doen er rekening 

mee te houden. Arbeid in de brede betekenis van deelname aan processen 

waarin U gevraagd wordt obstakels te overwinnen is een menselijke plicht 

omdat het de conditio sine qua non is van elke ontplooiing. In onze moderne 

cultuur kan het werken, in deze betekenis, ook buiten de arbeidstijd geor-

ganiseerd worden. Dit impliceert een andere wijze van vrijetijdsbesteding dan 

die welke tegenwoordig in veel sociale milieu's gangbaar is. Geen nietsdoen, 
gapen voor het televisietoestel of urenlang op het strand liggen, maar in-

spanningen leveren om zichzelf te overtreffen. 

Het recht op arbeid moet in elke maatschappij veralgemeend worden. Dit 
impliceert 

aa) dat het probleem van de werkloosheid opgelost wordt. Is dit mogelijk in 

een verdergaande technologische ontwikkeling waarbij steeds minder mensen 

nodig zijn om het productieproces op gang te houden en uit te breiden? Dit is 

een eerste te overwinnen moeilijkheid; 

bb) en wat met de gepensioneerden, de bejaarden die buiten het arbeidspro-

ces gesteld worden? Sommige buitenstaanders zijn misschien tevreden dat 

deze personen er niet meer bij zijn omdat daardoor het werkeloosheidspro-

bleem minder acuut wordt. Maar dat is een wrede oplossing. Ouderen buiten 

het arbeidsproces stellen lijkt op het afsnijden van een arm of een been. We 

bezorgen daardoor velen een zinloze en eenzame oude dag. Als er geen fysie-

ke, organische moeilijkheden zijn (ziekten, ongevallen, enz.) is het, humanis-

tisch gezien, niet geraden deze oplossing te kiezen. De uitkering van enkele 

duizenden guldens per jaar verandert daar niets aan. 

b) Een tweede beginsel is dat ieder mens het recht heeft zelf de soort arbeid, 

die hij zal verrichten, te kiezen. Vanzelfsprekend rekening houdend met zijn 

capaciteiten en zijn opleiding. Het beginsel lijkt eenvoudig maar stelt bij de 

practische toepassing massa's problemen. Ik neem er maar één. U weet dat 

er in elke samenleving onaangename jobs zijn, die toch door een of andere 

werkgroep moeten uitgevoerd worden. Denk aan onze kolenmijnen: we im-

porteren zuiderlingen, Spanjaarden en Portugezen en Portorikanen; de Fran-

sen de Algerijnen, enz. Dit is geen zuivere oplossing. De toenemende auto-

matisering kan een gedeeltelijke oplossing brengen, maar het probleem niet 

uit de wereld helpen. Wat dan? Ik geloof niet dat hierover door humanisten 
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voldoende werd nagedacht en efficiënte concrete voorstellen werden uit-

gewerkt. 
c) Een derde principe is dat alle menselijke arbeid moet verlopen in mens-

waardige omstandigheden. Het is nogal evident, zegt U misschien. En we 

kunnen dan een prachtig verhaal maken over gunstige omstandigheden, ge-

zonde werkvoorwaarden, goede werktijden, verantwoord werkritme, enz. De 

arbeid mag de mens niet afstompen, moet hem gelegenheid geven tot creati-

viteit en nog veel dingen meer. Het derde principe is belangrijk, maar wat 

doen we ermee? 
d) Tenslotte moet alle arbeid op een rechtvaardige wijze beloond worden. 

Ook weer een moeilijk probleem, dat humanisten, die zich bezinnen op de 

arbeid, niet uit de weg kunnen gaan. Het is wenselijk dat we ons aan het 

werk zetten om concrete modellen van criteria met betrekking tot de Ionen 

op te stellen. Wat betekent in dit verband „rechtvaardig“? Moeten we opteren 
voor een nivellering of een grotere differentiatie van de inkomens? Wat is de 

feitelijke toestand vandaag in de wereld? Welke verbanden bestaan er tus- 
sen remuneratie en het peil van de economische ontwikkeling? Tussen de al 

of niet grote differentiatie in de lonen en het politiek regime? Ik zou zo kun-

nen doorgaan. De meeste problemen hebben we nog niet duidelijk gesteld 

zodat er van een humanistische oplossing — niet alleen niet in de praktijk, 

maar ook niet op papier — nog geen sprake is. 

Problemen 

Tot besluit wil ik nog enkele problemen vermelden. Het eerste houdt verband 

met de positie van de mens in de toekomst tegenover zijn arbeid. Ik doel hier-

bij op de verhouding tussen wat wij de instrumentele en de intrinsieke waar-
de kunnen noemen. 

Humanisten zijn soms geneigd te stellen dat de intrinsieke waarde altijd moet 

gerespecteerd worden. Was het maar zo gemakkelijk! Om U te verduidelijken 

wat ik bedoel, maak ik een onderscheid tussen de goederen en prestaties die 

in het productieproces als ruilmiddelen optreden en de personen die de goede-
ren produceren en de prestaties leveren. 

a) wie de verhouding tussen de instrumentele en de intrinsieke waarde van 

goederen en prestaties nagaat, komt tot een reeks interessante constateringen. 

Een eerste belangrijke ontwikkeling is dat onze productiedoeleinden dynami-

scher worden naarmate de cultuur zich verder ontwikkelt. Er worden voort-

durend nieuwe procedés uitgevonden; we produceren vandaag niet meer wat 

we gisteren maakten, omdat we iets beters kunnen fabriceren. Een tweede 

kenmerk is dat de relatie tussen middelen en doeleinden strakker wordt: we 

maken één bepaald middel dat slechts voor een bepaald doel dient. Kijk naar 

het gereedschap aan de muur van de garage, waar uw auto regelmatig wordt 

gecontroleerd. Een groot aantal tangen, schroevedraaiers en ik weet niet wat. 

Voor elke operatie is één instrument. Vroeger gebruikte men een instru-

ment voor tientallen doeleinden. De specialisering brengt met zich mee dat 
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een middel vast verbonden wordt aan één doel. 

Er komt nog iets bij: als de doeleinden snel veranderen, veranderen de daar-

aan verbonden middelen ook. Dus worden er ook steeds meer nieuwe mid- 

delen geproduceerd. Daarenboven worden van dit nieuwe middel een groot 
aantal identieke exemplaren gemaakt. Is een schroevedraaier kapot, dan ver-

vangen we hem door een andere van dezelfde vorm. Het middel wordt dus 
maximaal vervangbaar. 

Wat is de waarde van een middel met een grote vervangbaarheid bij een 

grote dynamiek van de doeleinden? Het krijgt een maximaal-instrumentele 
en een minimaal-intrinsieke waarde. Het heeft geen waarde in zichzelf. Ik 

weet dat als ik morgen mijn doel verander, ik een ander middel moet maken. 

We komen in een wereld waarin goederen en prestaties momentaan worden 

gewaardeerd. We gebruiken en verslijten onze kleren steeds sneller, gooien 

ze eerder weg. Hetzelfde gebeurt in de woningcultuur. Onze grootouders had-

den een mooie kamer die elke week zorgvuldig werd opgepoetst. Ze diende 

enkel voor Kertsmis, Pasen, enkele feestdagen en voor het geval er eens 

iemand met een hoge status op bezoek mocht komen. Die mooie kamer werd 

niettegenstaande haar geringe nut maximaal verzorgd. Als werkwijze eigenlijk 
erg irrationeel. 

Wat doen wij? Mensen van twintig jaar die trouwen kopen een meubilairtje, 

maar zeggen er bij dat het over vijftien tot twintig jaar zal moeten vervangen 

worden. Ze kopen niet iets duurs en erg degelijks (dan foppen zij zichzelf), 

maar iets voorlopigs. Slim is wie voortdurend voorlopig werkt. Terwijl onze 

voorouders voor de eeuwigheid bouwden wordt het grootste probleem van 

de moderne architectuur hoe te bouwen om het daarna gemakkelijk te kun-

nen afbreken. 

b) hoe is de verhouding tussen de instrumentele en de intrinsieke waarde bij 

de mens? Humanisten zeggen vaak dat de mens een intrinsieke waarde heeft, 

dat hij uniek, onvervangbaar is. Blijkt dit in concreto in onze beschaving? Het 

is complexer dan op het eerste gezicht lijkt. 

Vergelijken we twee kaders, het oude dorpsmilieu en de moderne grote stad 

met elkaar. In het traditionele dorpsmilieu, U denkt maar aan een dorpje bij 

Gouda of weet ik waar, bestaat een vast geheel van groepen. Er is een 

zondagsschool, een club van kaartspelers, een paar vrouwenkransjes, enz. 

Individuen uit het dorp maken deel uit van vaste groepen, zij kennen elkaar en 

onderhouden persoonlijke relaties waarbij zij inlichtingen over het eigen wel 

en wee uitwisselen. Met de bakker praat men niet alleen over het weer, maar 

over de ziekte van de vrouw, de schoolresultaten van de kinderen, enz. 

In het grootstedelijke milieu bestaat geen vast aantal groepen, er komen 

telkens nieuwe bij. Voortdurend worden nieuwe clubs, verenigingen, organisa-

ties opgericht. Die gehelen zijn niet constant. De groep waartoe U behoort als 

U op een tram staat, bestaat maar één keer in uw leven, U kunt haar later 

niet meer te voorschijn roepen. Deel uitmakend van verschillende sociale 

eenheden, heeft de mens daarin telkens een andere functie. De personen die 
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in een bioscoop zitten vormen een groep omdat zij dezelfde film willen zien. 

Als de film afgelopen is, verdwijnt het doel, de binding tussen de mensen en 

daardoor de groep. 
In het grootstedelijk milieu leeft de mens in veel groepen en hij oefent in 

ieder van hen een functie uit. Hij toont zich telkens van één zijde. In het mu-

seum doet hij zó, in de kerk anders, op een vergadering weer anders. De mens 

treedt functioneel op en wordt meer vervangbaar. Als bakker A niet goed is, 
nemen we bakker B, als wetenschappelijk werker A onvoldoende presteert, 

vervangen we hem door B. 
Hoe kan bij een dergelijke ontwikkeling de intrinsieke waarde van de mens 
gegarandeerd worden? Worden wij allen niet steeds meer vervangbaar en 
daardoor minder intrinsiek en meer instrumenteel waardevol? Deze tendens is 

zelfs in liefdesverhoudingen merkbaar. Er zijn al jongeren die de intrinsieke 

waarde van de partner niet meer definitief aanvaarden, toegeven dat hun 

waardering later kan veranderen. Dan zijn immers de groepen veranderd en 
is de situatie gewijzigd. Vele humanisten zullen tegen de toenemende ver-
vangbaarheid van de mens als enkeling protesteren en zij hebben niet hele-

maal ongelijk. Maar zal dit protest iets opleveren? Vergeten we in dit verband 
ook niet dat de groei van de menselijke vrijheid, die wij allemaal zo waarde-

ren, o.a. het gevolg is van het ontstaan in het Westen van stedelijke en groot-

stedelijke leefkaders. De dorpeling die in een net van persoonlijke relaties 

leeft is veel meer onderworpen aan een drukkende sociale controle dan de 

grootstedeling. Door de functionalisering van het menselijk contact hebben in 
het verleden dogmatisme, bekrompenheid en fanatisme aan invloed verloren. 
Ik heb voor het vorige probleem geen oplossing gegeven. Ook voor het vol-

gende weet ik geen uitweg. Het betreft de toekomst van de democratie. Het 
is dringend nodig het arbeidsproces te democratiseren, bij de besluitvorming 
alle arbeidenden zoveel mogelijk te betrekken. Hoe dit moet gebeuren is niet 

duidelijk als men denkt aan het feit dat de processen van besluitvorming 
voortdurend ingewikkelder worden en vanwege de deelnemers grote des-

kundigheid eisen. We zijn er niet door te stellen dat de arbeiders capabele 
vertegenwoordigers moeten kiezen. Hoe zullen zij immers op deze mandata-

rissen een efficiënte controle kunnen uitoefenen om na te gaan of zij hun be-

langen blijven verdedigen? Mijns inziens is de klassieke marxistische eis van 
collectivisering van de productiemiddelen nog altijd houdbaar en een voor-
waarde   voor de reële economische democratie. Met deze hervorming is een 
latere 

 

democratie niet gewaarborgd, maar het lijkt me wel een noodzakelijke 
voorwaarde. 

J. Kruithof 



Wilhelm Reich 

Wilhelm Reich werd in 1897 als zoon van een rijke Oostenrijk-Hongaarse boer 
geboren. In de eerste Wereldoorlog was hij luitenant, maar nog in 1918 begon 
hij zijn studie in de medische wetenschappen aan de universiteit van Wenen. 

Ruim vier jaar later, nog in 1922, behaalde hij zijn doktersgraad, waarna hij 

zich specialiseerde in de neuro-psychiatrie. Hij werd lid van de door Freud 

gepresideerde „Psycho-analytischer Verein" en al na korte tijd hoofd-assis-

tent in de psychiatrische kliniek van de grote meester — in 1928 was hij er 
zelfs adjunkt-direkteur — en tenslotte werd hij ook nog direkteur van het 

Psycho-analytische en therapeutische Seminarium en docent aan het Psycho-
analytisch Instituut. Tenslotte, want uit die tijd dateert de breuk met Freud c.s., 

overigens achteraf een niet verwonderlijke gebeurtenis. 
In het bijzonder de breuk met Freud persoonlijk heeft Reich veel verdriet ge-

daan. Freud, een onkreukbaar, eerlijk en moedig mens, die om zijn weten-

schappelijke bevindingen fel en unfair was bestreden en in die jaren nog  

steeds werd bestreden. Het was vooral om die bestrijding dat Reich zich 

sterk aan hem verwant voelde. 

De breuk met Freud en met de gehele „burgerlijke" wetenschappelijke wereld 

werd nooit overbrugd, integendeel, de breuk werd tot een ware kloof. Want 

Reich was behalve een leerling uit de psycho-analytische school ook een over-

tuigd en wetenschappelijk onderlegd marxist. Ik wil hier niet dieper ingaan op 
de waarde van, respektievelijk de waardering voor het marxisme. Maar ten-

minste moet hier worden gesteld, dat Freud, hoe eerlijk en vooruitstrevend 
ook, zich met zijn visie op de maatschappij nooit buiten de vorm van die 

maatschappij begaf. Of met andere woorden: naar zijn mening was een andere 

maatschappijvorm dan de bestaande illusionair. Dit nu hing vanzelfsprekend 

ten nauwste samen met zijn opvattingen omtrent de mens en het menselijk 
driftleven. Dit driftleven is door de kultuur verdrongen naar het onbewuste, 

ligt daar door de eisen van de kultuur „geketend". In wezen — aldus nog  

steeds Freud — is de mens agressief, egocentrisch en a-sociaal. De tegenstel-

ling tussen kultuur en driften is een blijvende. Freud is dus een zogenaamde  

kultuurpessimist. De „anderen", waaronder de marxisten, beschouwen  de  

maatschappij als veranderbaar. Dit hangt — alweer vanzelfsprekend — ten 

nauwste samen met hun opvattingen omtrent de mens, namelijk dat ook deze 
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„Sexualiteit en nieuwe cultuur" in Duitsland voor het laatst las en het daarna, 

huilend en wel, versnipperde boven de beerput van de boerderij, waar ik 
toen was. 

Tijdens de oorlog hoorden wij vanzelfsprekend niets over Reich. Maar ook 

na de oorlog waren er eigenlijk alleen maar geruchten: dat het hem gelukt 

was „leven" te maken, dat hij een charlatan was geworden, dat hij was ge-

storven. Eerst tien jaar na de oorlog werd bij stukjes en beetjes bekend wat 

er van Reich — en van zijn opvattingen — was geworden. 

Tot in 1937 kon Reich vrijwel ongestoord zijn werk in Oslo voortzetten. Toen 

kwamen kort na elkaar heftige aanvallen uit de drie skandinavische landen en, 

vooral, uit Hitlerduitsland. Het verging Reich zoals het jaren voordien Freud 

was vergaan: de bestrijding was meer emotioneel dan wetenschappelijk, meer 

moreel dan onbevangen-kritisch gefundeerd. Hierbij komt nog, dat politieke 

motieven een niet geringe rol gingen spelen. Een wel kenmerkende bijzonder-

heid is, dat de man, die hem in Noorwegen het felst bestreed, na de bezetting 

en de oorlog als kollaborateur werd gefusilleerd. 

Gezien die bestrijding was het op zijn minst merkwaardig, dat Reich zich in 

die tijd veel minder bezig hield met politieke en veel meer met wetenschap-

pelijke vraagstukken dan voorheen. Het was beslist niet zo, dat hij strijdens-

moe was geworden. Dit valt gemakkelijk af te lezen van zijn verdere leven. 

Waarschijnlijk is de beste verklaring deze: door het ontstellend gebrek aan 

werkelijke kennis inzake de menselijke seksualiteit voelde Reich zich gedron-

gen zelf te gaan onderzoeken. Had hij zich alleen tot zijn onderzoekingen be-

paald, dan was het maatschappelijk verweer tegen hem zeker niet groter ge-

weest dan tegen Freud in zijn tijd. Maar hij was nog altijd een sociaal be-

wogene, een socialist-zonder-partij, en dus trad hij in de openbaarheid. „De" 

maatschappij werd verontrust, beangstigd . . . en heeft althans ten dele zijn 

ondergang bewerkstelligd. 

Hoe belangrijk Reich het orgasme achtte, blijkt reeds uit zijn in 1927 versche-

nen werkje „Die Funktion des Orgasmus". Hierin maar stellig meer nog ge-

durende de jaren erna gaf hij aan het begrip orgasme een veel ruimere bete-

kenis en een veel ruimere plaats dan toen gebruikelijk was. Tussen de wijzen, 

waarop Freud het woord seksualiteit en Reich het woord orgasme hanteerde, 

bestaat een zekere parallel. Zij weken hierbij enerzijds af van het spraak-

gebruik — maar het woord is de verklanking van het begrip — en stootten 

anderzijds op de muur van taboes die moest verhinderen dat over seksuali-

teit respektievelijk orgasme anders dan met zondebesef werd gesproken. 

Reich stelde, dat het orgasme niet „slechts" de geslachtelijke ontlading in 

engere zin was. Het is dat „wat plaatsvindt bij alle aangename prikkelingen 

van een organisme, een uitzetten, een uitstromen". Bij onaangename prikke-

lingen trekt het organisme zich samen en er vindt geen uitstroming plaats. 

Die uitstroming — veroorzaakt door levenskracht, orgasmekracht, „orgone" 
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— is noodzakelijk voor het gevoel van welzijn, bij de mens te verstaan als: 

noodzakelijk voor zijn geluk. 
Reich meende dat het orgasme — of ook: levensenergie — moest worden 
veroorzaakt door een of andere stof. Een dergelijke stof zag hij onder een 
zeer sterke mikroskoop in doodsimpele etenswaren, die hij eveneens dood. 
simpel had gekookt. Het konstateerde blaasjes, bionen, waarin bewegingen te 
zien waren. De bionenoplossing liet hij in een petri-schaaltje staan en hij stelde 

later onder de mikroskoop vast, dat die bionen tot protozoën waren geworden 

Reich konkludeerde hieruit, dat er leven was ontstaan. En hiermede bedoelde 
hij iets anders dan wat men er in het algemeen onder verstaat: levenloze 
stof onder steriele omstandigheden tot leven brengen. Tegen deze laatste op-
vatting stelde Reich, dat „het neurotische verlangen naar reinheid verhinderde, 
dat men inzag dat in de natuur nooit steriele omstandigheden voorkwamen" 
en dat „niet ondanks maar dank zij deze omstandigheden leven is ontstaan, 
in feite nog steeds ontstaat". Hij verwierp de mechanistische visie, dat er 
zoiets als een dode struktuur bestaat. Er is alleen beweging, leven, energie, 
die hoogstens te onderscheiden zou zijn in al of niet biologische formaties. 
Zoals reeds opgemerkt verging het Reich als Freud destijds: op irrationele en 
niet op principiëel-wetenschappelijke wijze werd hij bestreden. Hij werkte 
echter onverdroten verder aan zijn orgone-bionen theorie. De orgone was dus 
de algemene levenskracht, de orgasmekracht, overal in de ruimte aanwezig. 
Waar sprake is van een levend organisme, bestaat er een waarneembaar 
grotere concentratie van die orgasmekracht. Dit organisme neemt orgasme-
kracht op en staat deze weer af. Het afstaan door het organisme van het 
overschot aan kracht vindt plaats als (=-) orgasme. Voortredenei end meende 

Reich dat de evenwichtige, gezonde mens zich kenmerkte door zijn vermogen 

tot komplete orgasmen. Verreweg de meeste mensen zijn gespannen, emotio-
neel en zelfs fysiek verkrampt, „gepantserd". Met deze pantsering bedoelde 

Reich een werkelijke verkramping van spieren en organen, die „veroorzaakt" 
wordt door de sociale dwangmatige principes van overmatige beheersing van 
emoties en verlangens. Dat verhardingsstreven van onze samenleving komt 
tot uiting in een verkramping of ook in een onvermogen tot ontspanning. „Het 
verkrampte lichaam houdt de neurosen vast". Als het nu lukt die tonische kon-
traktie te verminderen of zelfs geheel op te heffen, dan wordt het neurotise-
rend element „losgelaten" en treedt in het bewustzijn. Hier ziet men duidelijk 
en opnieuw een parallel met wat plaatsvindt tijdens een normale psycho-
analytische behandeling, waar de ingeklemde affekten bewust en „Ics" ge-
maakt worden. 

Het belangrijkste kenmerk van de ontspanning is het vermogen om zonder 
inspanning tot een volledig orgasme te komen, dit orgasme dus tegelijkertijd 
volkomen te ondergaan. Het doel van de vegeto-terapie van Reich was om 
tot dit vermogen te geraken. Dat vegeto duidt op een materialistisch uitgangs-

punt, niet zo vreemd bij deze man van historisch-material s,ischen huize. Het 

„idealistische" libido-begrip van Freud is bij Reich waarneembare vegetatieve 
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energie. Bij de laatstgenoemde is de neurose in wezen te herleiden tot een 

storing in de „stof"wisseling van die energie, die zich dan openbaart in het 

vegetatieve zenuwstelsel. Die storing — het niet of onvolledig tot ontlading 

komen — deed spieren en organen verkrampen. De terapie, waarbij gebruik 

werd gemaakt van een zogenaamde orgone-cel, berustte op deze voorstel-
lingswijze. 

Vervolgen wij nog even met de opvattingen van Reich. De gepantserde mens 

vertegenwoordigt de sterk dwangmatige sociale principes van hardheid zo 

goed als die principes hun neerslag vinden in die mens. Of anders gezegd: 

het individu „gehoorzaamt" aan de eisen van de samenleving en geeft deze 

eisen door aan zijn kinderen, die op hun beurt tot gepantserden worden. De 

gepantserde mensen streven dus naar een verdere verharding van de maat-

schappij. Dit laatste noemde Reich de terreur van de gepantserden. Zij zijn 

verreweg in de meerderheid. De ongepantserde, dat wil zeggen de gezonde 

evenwichtige mens — kenbaar aan zijn vermogen tot komplete orgasmen —

wordt door de anderen als gevaarlijk beschouwd. Hij wordt dan ook vervolgd. 

Men wil, dat ook hij „enters the cage". Het heeft naar de mening van Reich 

weinig zin de psychisch zieken te genezen zonder de psychisch zieke samen-

leving te genezen, dus: te veranderen. Hieraan herkennen wij de „oude" 

Reich: de psycho-analytici mogen de sociale zijde van hun taak niet verwaar-

lozen. 
Reich, die deze opvattingen vooral uitwerkte en uitsprak in de Verenigde Sta-

ten, sprak van „the emotional plague" en bedoelde hiermede de seksuele en 

psychische integratie van de kinderen door de ouders (als dragers van de 

pantsering). Indien het hier om een alleen seksueel-psychische ontwikkeling 

ging, dan zou de pantsering van blijvende aard zijn ... een soort van erfzonde. 

Maar de samenleving vernietigt in zijn technische en ekonomische ontwikke-

ling de oude wereld, vooral de oude wereld van het gezin. Hoewel dit op 

zichzelf nog geen enkele garantie betekent voor de ontwikkeling van onge-

pantserde mensen, betekent het toch wel, dat er een — kleine — ruimte ont-

staat tot het ontstaan van de nieuwe mens. 

Zodra echter de maatschappelijke veranderingen van die aard zijn, dat zij de 

mensen verontrusten — en dit is helaas vaak het geval — blijft er van de 

geringe ruimte tot het ontstaan van de angstloze mens weinig over. In derge-

lijke situaties wordt altijd teruggegrepen naar de oude principes. De ruimte, 

die naar de mening van Reich altijd aanwezig is, moet bij voortduring worden 

benut om aan de ongepantserde mens te werken. Hij ziet dit vooral in het 

mogelijk maken van de zelfregulatie der driften èn in het gezin èn in maat-

schappelijk verband. Voor wat betreft de mogelijkheden binnen het gezin ver-

keert Reich in geen enkele twijfel. Zijn plannen zijn werkelijk omvattend en . 

ingrijpend. Toch ook hier weer geen hoogdravende theorieën maar duidelijke 

en praktische aanwijzingen, geheel in het kader van de psycholoog en dokter 
passende. 

Uit de aard der zaak moet men beginnen bij het kind, ook al betekent dit tege- 
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lijkertijd dat tenminste het allereerste begin — in de vorm van inzicht — bij 

de ouders aanwezig moet zijn. Het ongeboren kind reeds moet met liefde 

worden tegemoet gezien: eerste verandering van de ouders. De geboorte 

moet pijnloos zijn: nadere verandering van vooral de moeder. Het kind moet 

ontvangen worden in een sfeer van warmte en liefde — borstvoeding is hierbij 

een noodzakelijkheid — en ook dit betekent een toenemende verandering van 

de ouders. Van meet af aan dient men er aan te werken, dat de kleine kinde-

ren hun driften op zelf-regulerende wijze kunnen bevredigen. Reich wijst het 

voeden op de klok zonder meer af en is voor orale, anale en genitale lustbe-

vrediging en dus ook voor masturbatie en heteroseksuele spelletjes van begin 

af aan. Het liefdeleven van de pubers moet aangemoedigd. Dit alles betekent, 

dat er een recht op een seksueel leven in alle levensfasen bestaat. En dit nu 

betekent voor Reich vanzelfsprekend, dat er niet slechts van een theoretisch 
recht sprake kan zijn, maar dat in het gezin en in het maatschappelijk leven 

praktisch iets — veel — moet gebeuren. Op zijn minst moet er mogelijkheid 

tot beleving van de liefde zijn, waarbij de aktiviteit niet alleen van de kant 

van de jonge mensen kan komen. Anticonceptiva moeten er voor hen zijn en 

ruimten om zich af te zonderen. Maar boven al gaat het om een niet alleen 

positieve maar zelfs aanmoedigende houding van de ouders. 

Reich stelt dat het mogelijk is „to leave the cage". Maar dan is het noodzake-

lijk in te zien dat er een kooi bestaat en dat men daarin zit. Pas dan kan de 

weg gezocht en de opening naar buiten gevonden worden. Deze redenering 

is simpel zo niet simplistisch. Maar het is de enige kans. 

Afhankelijk van de mate waarin men in staat en bereid is Reichs beschouwin-

gen mede te volgen — hij zou hebben gezegd: afhankelijk hetzij van de af-

wezigheid van de pantsering hetzij van het erkennen van deze — blijft een 

en ander ten minste theoretisch acceptabel. En niet alleen dit. Heel wat van 

zijn opvattingen is gemeengoed geworden onder de moderne seksuologen. 

Maar er is een moment, een punt, waar Reich al te zeer in het metafysische 

vlak verzeild raakt. De wortels zaten reeds in zijn algemeen orgasmebegrip. 

Er is daar een teveel aan „hineininterpretieren", iets dat wij ook kunnen waar-

nemen bij Freud. Maar bij deze laatste blijft de rem van de wetenschappelijke 
vorming werken. 

Er zijn facetten bij Reich die wijzen op een desintegratie van zijn persoonlijk-

heid. Om te beginnen betrekt hij al wat gebeurt op zichzelf en de zijnen en 

steeds meer op zichzelf. En hij verklaart wat tegen hem gebeurt als een di-

rekte vervolging. Maar zo groot was zijn betekenis in het grote geheel nu 

toch niet. Vervolgens voert hij afkortingen in op een wijze, die doet denken 

aan bezwerende formules: oramu, dor, core, orop, melason. En tenslotte gaat 

hij mede de ruimte in — vliegende schotels, Adamski, bepaalde gebeurtenis-

sen rangschikken zodat zij passen in zijn opvattingen — en, alle eerbied die ik 

voor Reich en zijn werk heb ten spijt, hij gaat praten in de „ruimte". 

Reich is vanzelfsprekend gedwarsboomd, maar juist dooi dat hij de hiermede 

samenhangende psychische en sociale processen onderkende, had hij zich 
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los moeten kunnen maken van de idee, dat hij als persoon werd vervolgd. 

Een „gezonde" reaktie had kunnen zijn: teleurstelling, een zekere verbitte-

ring, een zich terugtrekken in theoretische vraagstukken. Dat hij zonder oog 

voor de hem omringende realiteit zich steeds nadrukkelijker moest verzetten 

tegen de bestaande verhoudingen wijst op zijn minst op een gebrek aan rela-

tiverend vermogen. Er bestond voor hem geen praktisch compromis. Hij heeft 

het dwarsbomen niet echt verwerkt, maar dit een opvallende plaats gegeven 

in zijn naar paranoia neigende angst voor vervolgers. Op nieuw tot leven 

kwam zijn vroegere strijd tegen de KPD: steeds meer zag hij de hand van 

Moskou in de „machinaties" tegen hem. Reich was dus later een geestelijk 

gestoorde. Maar wat zegt dit dan nog over de juistheid van zijn opvattingen? 
Men kan nu eenmaal niet ver voor zijn tijd leven. 

In 1954 werd het de Wilhelm Reich Foundation verboden haar orgone-appara-

tuur te verbreiden. Toen men zich niet stoorde aan dit verbod, werden Reich 

en zijn medewerker Silvert voor de rechtbank gedaagd. In zijn verweer, een 

adres aan de jury, noemt hij zichzelf de Ontdekker van de Primordale Kos-

mische Energie. Het Orgone Institute wordt hermetisch van de buitenwereld 

afgesloten, van binnenuit wel te verstaan. Men bewapende zich. En Reich tele-

foneerde dagelijks met de FBI en de CIA, over de Grote Samenzwering van de 

Geneesmiddelenindustrie tegen Hem, de Ontdekker. In 1956 werd Reich tot twee 

jaar gevangenis veroordeeld. In de gevangenis stierf hij op 60-jarige leeftijd 
aan een hartverlamming. 	 Pszisko Jacobs. 

H. J. BLACKHAM — HUMANISM — PELICAN BOOKS 

Snuffelaars vinden in de „Pelican Books" altijd wel iets van hun gading. 
Kortgeleden verscheen in deze reeks een boekje van Harold I. Blackham, 
getiteld: „Humanism" (A 930). Op grond van een aantal veronderstel-
lingen (gereproduceerd op de binnenzijde van het omslag van dit num-
mer van „Rekenschap") omschrijft Blackham achtereenvolgens een hu-

manistisch mensbeeld, een maatschappij en de „humanist himself". 
(„To the open mind and the open society might well be added the open 
heart and the open hand). Uitvoerig gaat hij in op de humaniora en de 
kunst, en de traditie van het humanistische denken. Tenslotte geeft hij een 
beschrijving van de vormen waarin humanistische ideeën zijn geinstitutio-
naliseerd en van alles wat daarmee samen hangt. 



Het denken van Cornelis Verhoeven 

Het eerste boek waarmee Corn. Verhoeven als wijsgerig essayist voor den dag kwam, 
Rondom de leegte, was in vele opzichten een verrassing. In de eerste plaats om het 
gegeven. Hier werd over god zonder hoofdletter geschreven op een wijze die iedere 
serieuze lezer tot nadenken zou moeten aanzetten en trouwhartige gelovigen ook met 
verbijstering zou kunnen vervullen. In de tweede plaats was dit geschrift volkomen 
theologie-vrij en ten slotte was het ook een literaire prestatie van de bovenste plank. 
Binnen enkele jaren telde dit boek vier drukken en dat is niet gering, omdat de lezing 
en verwerking van het hier gebodene, ondanks het genoegen die het proeven van de 
taal die erin gehanteerd wordt schenkt, stellig inspanning vergt. Verfrissend was ook de 
distantie die de schrijver in acht neemt ten opzichte van die geschriften die, min of meer 
„radikaal", toch niet anders beoogden dan ter redding van het bedreigde geloof, te fun-
deren wat al lang ondermijnd was. Het is een mannelijk, eerlijk en in de goede zin hard 
boek over de religie die hier even serieus genomen wordt als haar surrogaten of 
versteningen eerlijk worden getest. Slechts enkele jaren na deze eersteling (althans 
van deze serie) volgde een nieuwe bundel, Het grote gebeuren, waarin voornamelijk het 
menselijk scheppen in kunst en techniek ter sprake komt en zijn relatie tot het „grote 
gebeuren" dat zich als 't ware buiten de mens om aan hem voltrekt. In deze bundel 
vindt de lezer voortreffelijke vertogen over bijvoorbeeld de humor, de verveling, het 
lijden en de dood. Bovendien komt nog eens de religie in haar mogelijkheden ter 
sprake. 

Een jaar later volgen de Inleiding tot de verwondering en daarna Tegen het geweld. Men 
zou zich ook een traditionele inleiding kunnen denken die met de verwondering begint 
bij Plato en ons daarna over volgende filosofemen en filosofen onderhoudt. Voor 
Verhoeven is de verwondering en blijft zij het begin en het beginsel van elk filosoferen. 
Een inleiding, schrijft hij, is geen kennismaking met de sintels die het filosoferen heeft 
achtergelaten. Filosofie is geen weten, maar een begeerte, een toestand waarin 
degene die door verwondering is aangeraakt en hiermee blijft verkeren, niet uit is op 
bezit maar op een eindeloos uitzicht, op wat Socrates noemde een hardnekkige on-
wetendheid. 

Het laatste hier te noemen kortere geschrift heeft tot titel Tegen het geweld. Hier zou 
men kunnen zeggen, dat de filosofus militans aan het woord is, die tegen het geweld 
zou willen schrijven „zoals de kerkvaders schreven tegen de ketterij". Zoals de ver-
wondering het begin en het beginsel is van de wijsbegeerte, zo is de ergernis over het 
geweld de inspiratie tot het denken over een werkelijkheid die het niet kan bemach-
tigen, waartegenover het zich machteloos voelt en weet, maar welker rechtvaardiging 
het ontmaskert. 

Verhoeven is een classicus die godsdienstgeschiedenis en filosofie heeft gestudeerd. 
Geboren op het Brabantse platteland in een katholiek milieu, kan men, althans uit 
bovengenoemde geschriften moeilijk een auteur ontdekken van katholiek geloof, al is 

hij dan verbonden aan een katholieke instelling van onderwijs, en al maakt hij deel uit 
van de redactie van Raam, voortzetting van het katholieke literaire tijdschrift Roeping. 
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Men kan zich de schrijver van deze boeken moeilijk voorstellen als afkomstig uit een 
gereformeerd dorp op de Veluwe. Het is stellig een historisch feit waar weinig tegen 
valt in te brengen, dat de maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling in Europa zich 
bij uitstek heeft voltrokken in de door het protestantisme en dan nog voornamelijk door 
het calvinisme beinvloede landen en dat de mediterrane, katholiek gebleven landen dit 
tempo op geen stukken na bij hebben kunnen houden. Daar staat tegenover dat het 
katholicisme een humanistische traditie uit de voor-christelijke Oudheid heeft bewaard 
en verstoken is gebleven van de versombering en verzakelijking die het nieuwe geloof, 
dat zo weinig expansie toeliet aan het argeloos en zorgeloos geleefd menselijk bestaan, 
met zich mee heeft gebracht. Met het snel verminderen van de geloofwaardigheid van 
de eeuwenlang verkondigde en opgelegde geloofswaarheden zal het katholicisme zich 
wellicht soepeler aan het geseculariseerde levenspatroon kunnen aanpassen. Ik meen 
dat de vier hier besproken boeken dit bevestigen en dat ze niet toevallig uit een 
katholiek milieu voortkomen. 

Rondom de leegte 
De titel laat al vermoeden dat het gaat om een afwezigheid, een niets-weten van god. 
Er is ongetwijfeld niets belangrijker dan de religie, schrijft Verhoeven, maar hij vindt het 
slechts potsierlijk de bestaande fraseologie over god te vermeerderen. „Of god bestaat 
is mijn probleem niet en mijn zorg niet". Maar de religie is er als een historische en 
sociale aangelegenheid. God, zegt hij, is altijd voorstelling geweest op een of andere 
wijze, als wereldbeweger, verklaringsgrond, als handhaver van de morele en politieke 
orde, zelfs als een gevaarlijke illusie. Wie zich god zo voorstelt is een afgoden-
dienaar, zelfs als hij zich atheïst noemt. In een god die vraag geworden is, kan men 
niet meer „geborgen" zijn. Waar de voorstellingen weggevallen zijn, ontstaat de leegte 
waar omheen de afgoden cirkelen. God is niet los te denken van zijn afgoden. Dit wordt 
expliciet uiteengezet in het laatste hoofdstuk, dat de titel aan het boek geeft. Al heeft 
de schrijver in Raam verkondigd dat dit hoofdstuk ongeveer het slechtste is dat hij ooit 
heeft afgescheiden, maar ook het onschuldigste (een vriend had juist dit hoofdstuk 
scherp aangevallen), toch ben ik niet bereid hem zo maar bij te vallen. Het is te be-
grijpen dat het hem irriteert dat dit hoofdstuk juist aangevallen wordt. Dezelfde ge-
dachtengang als in dit hoofdstuk vindt de lezer, misschien wat subtieler, maar even 
stellig, terug in zijn overige geschriften. 
Het eerste hoofdstuk is een verhandeling over de ritus, die enerzijds een zinloze 
handeling is, anderzijds de plechtige verrichting van een willekeurige, maar in haar 
context zinvolle handeling en als zodanig van religieus karakter. De ritus is de drama-
tisering van de mythe en brengt de oertijd weer tot leven te midden van de geschiedenis. 
Zij wil ook een crisis bezweren en het leven over een kritiek punt heen helpen. Maar het 
is niet zo dat zij een religieus karakter krijgt doordat ze met een godheid in verband 
wordt gebracht. 
Ook het symbool komt uitvoerig ter sprake in dit boek. Verhoeven verstaat onder het 
symbolische denken een wijze van denken, nu of in het verleden, welke erin is ge-
slaagd de dingen een maximum aan betekenis toe te kennen. Dit denken is volgens 
hem van enorm belang geweest voor het tot stand komen van de menselijke wereld 
waarin wij leven met zijn maatschappelijke en religieuze instituten en ook de techniek. 
Het maakt in onze tijd een crisis door. Verhoeven vraagt zich af of het symbool binnen 
het christendom niet danig overschat is en of het er feitelijk wel in past. Het is er 
binnen gekomen door de assimilatie van het antieke cultuurbezit. Het symbool heeft 
weliswaar een verwijzende betekenis, maar verwijst niet naar een andere wereld doch 
naar de openheid van deze wereld. Het probleem van de symboliek in het christendom 
zou wel eens hierin kunnen bestaan dat er te veel nadruk is gelegd op de veruiter-
lijking. Dat het symbool niet meer leeft, vindt zijn oorzaak in het christelijk indifferentisme 
tegenover symbolen. Er is volgens hem geen crisis in het symbolisch denken, maar 
in de religie misschien wel. „Wij staan dichter bij de crisis dan bij het symbool, niet in 
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het leven, maar wel als het gaat om de beleving van een historisch zo zwaar belaste 

religie". 
Er komen nog enkele voortreffelijke essays voor in deze bundel die maar in een zeer los 
verband staan met de genoemde, als bijvoorbeeld De buitenkant van het verdriet en 

vooral het even brillante als erudiete Filosofie van de troost. 

Het grote gebeuren 
In de figuur van Daedalus, de „kunstige bewerker", de technicus en (uit)vinder komt 
de tweestrijdigheid tussen wie maakt en wie iets „gelukt" tot uiting. De materie kunnen 
we maar tot op zekere hoogte hanteren, daarboven gaat ze haar eigen gang. Dit wordt 
uitgedrukt in het 'weglopen' van Daedalus' beelden: zij léven. De samenhang van 
maken en gebeuren komt prachtig te voorschijn in het latijnse woord voor maken, 
waarvan de passieve vorm het woord is voor gebeuren (facere en fieri). In de oudheid 
greep altijd de godheid in: het doen is menselijk, het gebeuren goddelijk. 
Er is ook de tegenstelling tussen kader, d.i. het vanzelfsprekende, het geconstitueerde 
en de vrijheid, dat wat leeft. Hier vindt men wat Verhoeven noemt „het dualisme van 
de ontkende dualiteit", waarmee het leven begint. Men kan het ook anders zeggen: 
„Het leven is de grote onwaarschijnlijkheid die toch gebeurt". Alle andere dualiteiten als 
geest en stof, goed en kwaad, ontlenen hieraan hun zin. Hier ontstaat ook de tegen- 
stelling tussen denken en logica. Dit laatste is een denken dat „niet wegloopt". Dit 
herinnert aan een filippica van Omega Y Gasset tegen de logica die deze een van de 
schuilvormen van het denken noemde, een niet-authentiek denken. Zo richt zich de 
schrijver tegen de grammatica, de kunst zich tegen de kitsch. Zo moet men van de 
kerk en geinstitutioneerde religie geen nieuwe kaders verwachten. De religie zou alleen 
als zout der aarde en als zuurdesem (een geliefkoosde uitdrukking van Verhoeven) 
vrijheid kunnen scheppen. Hij stelt zich hier zeer kritisch tegenover het historisch 
christendom, met uitspraken als „Er is meer beschaving tegen dan door de kerk tot 
stand gekomen" en „Wij kunnen de westerse cultuur wel christelijk noemen, maar we 
moeten niet vergeten dat veel zegenrijke stappen in de vooruitgang van deze cultuur uit 
rebellie tegen het geldende christendom zijn gezet en dus eerder onchristelijk zijn. Ik 
geloof dat het niet helemaal waarachtig is, wanneer het christendom zich het humanisme 
wil toeëigenen". 

Het is een genot om de kleine essays te lezen in deze bundel om hun helderheid en 
erudiete speelsheid, zoals De hybris van het bouwen dat voornamelijk over het bouw-
offer gaat, Meditatie over een spijker, Humor, het kleine gebeuren („humor is 
opium van het volk" — „humor is ongeloof" — ,,de humor is een milde vorm van ver-
vreemding"), Aantekeningen over verveling („wie zich verveelt vergist zich, wie zich 
niet verveelt vergist zich ook. Maar evenmin als we door onze illusies in leven blijven 
sterven we aan onze vergissingen"). Lijden als schouwspel gaat vooral over het 
drama, dat „het lijden zo opvoert, dat het zijn eigen troost biedt dat is zijn zuiverende 
werking". De liturgische toon begint met een paragraaf over „Het roepen van de 
afwezige", handelt voorts over „God in de liturgie", „De doceertoon", „De spreektoon", 
„De gebedstoon" enz., ten slotte over „Gewoon doen", waarin de vernieuwing in de 
liturgie ter sprake komt, waarvan Verhoeven meent dat zij de crisis in de liturgie ver-
snelt. „Wie liturgisch gewoon wil doen ontdekt hoe ongewoon hij doet. Liturgie is ofwel 
archaisch ofwel zij is onbestaanbaar." 
Het hoofdstuk Een dief in de nacht handelt over de dood en over het denken over de 
dood. Dit essay begint aldus: „Denken over de dood is het enige wat noodzakelijk is". 
Maar daarmee is nog niet de mogelijkheid gegeven om over de dood te denken. De 
antieke wijsheid is er meestal op gericht de mens immuun te maken voor het gebeuren 
van de dood. In de antieke religies is de dood nog een kosmisch, buitenmenselijk ge-
beuren. Het leven komt uit de dood, zoals de lente uit de winter en het koren uit het 
graan. Voor een Lucretius was de dood iets wat hem niet aanging, waarover we niet 
kunnen denken. Denkers als Spinoza en Sartre denken in gelijke zin. „Pas het denken 
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over mijn dood geeft zin aan het denken dat op de dood is gericht... In dit denken 
ervaar ik de begrensdheid van mijn wezen en de donkerte van zijn tegen-wezen". „Het 
geloof verandert de dood niet en verklaart de dood niet. Wie het geloof gebruikt om 
de dood te verklaren zet het in voor zijn eigen belang en misbruikt het. Het geloof 
garandeert ook niet de onsterfelijkheid. De onsterfelijkheid is een speelse vinding van 
Griekse wijsgeren". Maar hoe zit het nu met de verrijzenis? Op de stem die bij het 
lege graf zei, dat hij verrezen was, is het geloof in de verrijzenis van alle mensen en de 
aanvaarding van de dood gebaseerd, meent Verhoeven. Maar, vraagt hij: „is de dood 
dan werkelijk zo gering, dat hij niet langer duurt dan een kleine verkoudheid of een 
flauwte". „De verrijzenis kan alleen als een mogelijkheid, niet als een feit herdacht 
worden. Maar als ze geen feit is, is ze van geen betekenis en verandert er niets aan de 
dood". 
Het laatste essay handelt over de mogelijkheden van de religie en daar zullen we 
beter nog eens op terug kunnen komen in breder verband, waarin ook de mogelijk-
heden van atheisme ter sprake kunnen komen. 

Inleiding tot de verwondering 
Deze inleiding tot het filosoferen is niet te vergelijken met enige traditionele inleiding tot 
de wijsbegeerte, die ten doel heeft kennis te maken met wat men „Wijsgerige grond-
begrippen" noemt. Verhoeven wenst geen kennismaking met iets dat al bestaat. Zoiets, 
zegt hij, behoort tot wat men „algemene ontwikkeling" noemt en dat is volgens hem 
„zo ongeveer het exacte tegendeel van wijsbegeerte", dat hij liever als „een enorme 
negatieve macht" bestempelt. 
Als hij begint met Plato's verwondering als het begin of beginsel der filosofie, dan ziet 
hij hierin een pathos, een toestand; wat niet uit de verwondering voortkomt gaat, filo-
sofisch gesproken, nergens over. Elke wijsgerige stap vooruit is tevens een stap achter-
uit in de richting van het pathos van de verwondering. Socrates zei dat filosoferen een 
hardnekkige onwetendheid is, Verhoeven drukt dit zo uit: „het eindeloze uitstel van het 
weten". 
Verwondering Is een crisis, als men die verstaat als een de mens overkomende nood-
zaak de structuur van zijn bestaan te herzien en zich vanuit zijn geslotenheid tot grotere 
openheid te oriënteren. De mens beschouwt, bezint en verwondert zich over de dingen 
en met Goethe kan men zeggen: „Zum Erstaunen bin ich da". Met twijfelen en vragen 
wordt de stof, die de verwondering biedt, in de richting van redenering en antwoord 
omgebogen. De wijsgeer ontstaat pas, wanneer de verwondering verwerkt en ingedamd 
wordt in het denken. 
De Griekse denkers vóór Socrates dachten en spraken al vanuit een fascinatie door de 
werkelijkheid der dingen en dit is het religieuze element in de wijsbegeerte, maar uit de 
fascinatie emancipeert zich de filosoof in het eigenmachtig denken, ook ambachtelijk 
denken te noemen. De verwondering laat niets „gewoon". De sterkste vorm van ver-
wondering is de verbijstering, waarover Verhoeven een briljante verhandeling heeft ge-
schreven, die gaat over het panische moment, over middagduivel en siësta en de 
provocatie die van Socrates uitging. 
Het hoofdstuk Uitgestelde identiteit en de daarmee samenhangende volgende hoofd-
stukken geven m.i. wel de essentie van Verhoevens wijsgerig denken. Hij stelt dat 
de mobiliteit van het denken het oneindig ver uitstellen van de identiteit beoogt, m.a.w. 
het met zich zelf ident zijn van iets heeft het „andere" van dit iets nodig, waarvoor het 
zijn identiteit moet opofferen, of anders gezegd: zonder de dialektiek van identiteit en 
niet-identiteit is er niets. Dit wil zeggen dat identiteit niet onmiddellijk gegeven is maar 
slechts de oneindig ver uitgestelde eindterm van de reflectie, van het denken is. In dit 
verband moet ook de historie gezien worden als meer dan een reeks van gebeurtenissen 
die kunnen worden geboekstaafd, zij is het grote gebeuren zelf binnen het uitstel van 
de identiteit. „Alles is anders, blijkt anders te zijn voordat kan worden geconstateerd 
dat het zo is". 
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Met verwijzing naar de beroemde gelijkenis van Plato over de grot, waarin deze 
laat zien hoezeer de mens gebonden is aan de schaduwen van de werkelijke dingen, 
betrekt Verhoeven de ideeën(leer) van Plato in zijn beschouwingen over de uitgestelde 

identiteit. Het hoofdstuk over De menselijke maat werkt deze gedachte op velerlei 

terrein nog uit. 
Het slothoofdstuk van het boek handelt over De filosofie van het enthousiasme en 

gaat uit van twee teksten, een van Plato en een van Hegel. „Het religieuze enthou-
siasme" zegt Verhoeven, die deze vorm van enthousiasme bij Plato vindt, „leert zich 
als seculier (verwereldlijkt) begrijpen, de inspirerende godheid ontvouwt zich als een 
gecompliceerde, mundane (wereldlijke) waarde". 
Verhoeven stelt de vraag wat met dit begrip enthousiasme is aan te vangen buiten het 
religieuze kader zoals het bij Plato voorkomt, in een moderne, geseculariseerde wereld. 
Moeten wij het zien als een pseudo-religieuze houding die haar eigen aard nog niet heeft 
leren begrijpen? Hij meent dat we moeten uitgaan, om een geseculariseerd enthou-
siasme te verstaan, van wat Hegel „Begeisterung" noemt: „von der Sache ganz 

ganz in der Sache gegenwërtig sein". 
De beslissende overgang ligt volgens Verhoeven in de vervanging van ,theos" door 
„die Sache". 

Tegen het geweld 

Op blz. 182 van Inleiding tot de verwondering lezen we: .,Het denken is een over-
winning op het geweld en de onmiddellijke identificatie. Het geweld duldt het uitstel 
van de identiteit niet. Het denken daarentegen is de langzaamheid waarin het uitstel 
wordt verdragen en verduurd. De causale verklaring nu, die dingen een duidelijke 
identiteit „geeft", is een subtiele vorm van geweld. Het kan dus niet het doel van het 
denken zijn de dingen te verklaren. In de eindeloze reeks van causale verklaringen 
zou het van zichzelf vervreemden en tot geweld kunnen worden. Het blijft radicaal 
zweven en hangen in de aanschouwing van de eindeloosheid, waarin het nog ver-
wondering is". 
Het is de taak van de wijsbegeerte niet de verschijnselen te verklaren, maar ze, zoals 
het in de Griekse wijsbegeerte heette, te „redden". Een „vrome vorm van geweld" 
ziet Verhoeven in het inschakelen van het „primum movens" (de eerste beweger), dat 
we dan god noemen als er niet onmiddellijk een verklaring valt te geven. 
In zijn laatste boekje Tegen het geweld komt de schrijver hier uitvoeriger op terug 
en dan als militante filosoof voor wie de verwondering a priori al tegenover het geweld 
de vorm van ergernis heeft aangenomen. De overtuiging dat geweld overbodig en ge-
dachteloos is vormt een noodzakelijk vooroordeel. Daarom, zegt Verhoeven, spreek ik 
niet over maar tegen het geweld. 

Tegenover het geweld dat bij definitie sterker is dan de enkele mens zelf, beseft deze 
zijn onmacht, maar in opstandigheid. Het enige geweld dat men kan bestrijden is het 
geweld dat men zelf uitoefent. Maar laat men niet beginnen de wereld te verbeteren 
door bij zichzelf te beginnen, zoals wel gezegd wordt. Dit toch is een grote vergissing, 
want „vrede in het hart en dergelijke ethische dingen hebben nauwelijks iets te maken 
met het geweld in de wereld". „Tegenover het geweld als een verschijnsel dat met de 
collectiviteit verband houdt wordt het denken zich van zijn eigen problematisch karakter 
bewust.". De ergernis van de denkende mens dat hij niet handelend kan optreden tegen 
het geweld, inspireert nu juist de denkende mens die lijdt en tegelijk opstandig is. Met 
ons bestaan verweven kan het geweld niet opgeheven worden zonder dat ons bestaan 
ingrijpend wordt veranderd en het is nu juist het geweld dat ons bestaan ingrijpend 
verandert. Het eerste hoofdstuk, Gewelddadig denken, eindigt aldus: „Het geweld is 
dat wat de filosofie onmogelijk maakt en haar te schande maakt en het is haar 
inspiratie. Het is de ellende van de filosofie dat zij geen einde kan maken aan het 
geweld, maar dat het geweld een einde maakt aan de filosofie". 
Het institutioneel geworden geweld is een geweld dat als een energie tot geweld op- 
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geslagen ligt in onredelijke structuren. Er is ook een institutionele verharding van de wil 
tot vrede die door zijn nadrukkelijkheid zelf tot geweld leidt. 
„De triomf van de militaire fraseologie is het de geest op de grens van de reële 
oorlog te houden". 
Tegenover het geweld is een techniek van verdragen en geduld noodzakelijk. In dit 
opzicht, meent de schrijver, kan de ideologie van de activiteit wel wat Ieren van de 
Stoa en het boeddhisme. Maar het denken heeft intussen ook een fysische techniek 
voortgebracht die het uitstel bewoonbaar en de middellijkheid vruchtbaar maakt. 
Techniek bemiddelt binnen het uitstel van de identiteit. „Het eindeloze avontuur van de 
techniek is de poging haar geweldloosheid te handhaven tegenover het geweld van de 
werkelijkheid." In dit opzicht ziet Verhoeven de techniek als „een produkt van de 
ethische wil rekenschap en verantwoording af te leggen, en geweld is het onverant-
woordelijke". 
Het laatste hoofdstuk, getiteld Liquidatie van de moed, gaat eerst over de „fraseologie 
van de moed". „De moed kan het geweld niet beëindigen, maar helpt het definitief in 
het zadel. De vrede is geen militaire opgave, maar een aangelegenheid voor de 
techniek van de rechtvaardigheid." „Zonder de liquidatie van een moed die agressivi-
teit en activiteit zo onmiddellijk gelijk stelt, dat het werktuig een wapen en de ener-
gie een vernietigingsmiddel is, kan de collectieve agressiviteit niet grondig voorkomen 
worden" „ ... het behoort tot de opdrachten van de techniek het geweld als anti-
techniek overbodig te maken, het werktuig te vinden dat geen wapen kan zijn". 
„Tegenover de verheldering van de werkelijkheid door de techniek is de feodale, fiere, 
sportieve moed machteloos". „Als ergens de vraag naar .zin' en ,nut' van het 
denken belangrijk is, dan is dat hier het geval, waar niet de luxe ,zin' van het leven 
maar het leven zelf op het spel staat." 
Bij het geweld behoort het sentiment. „Sentiment is de keerzijde van het geweld". 
In de laatste paragraaf, getiteld „Weerloosheid als' opdracht", betoogt Verhoeven dat 
de techniek met elke stap vooruit die zij zet, ook de moed en het sentiment zal 
liquideren en daarmee het ethos zal opvoeden. Omdat ons ethos gehouden is aan onze 
mogelijkheden en waar de techniek die mogelijkheden verandert, grijpt zij ook in op 
het terrein van de ethos. Om een voorbeeld te noemen: de technische revolutie heeft 
de slavernij ook ethisch overbodig gemaakt. 
Bespiegeling, beschouwing en verwondering krijgen met dit boekje de nodige aanvulling 
van strijdbaar filosoferen die aan een eigentijds geweldloos denken niet mag ontbreken. 

0. Noordenbos 

W. F. Wertheim en A. H. Wertheim-Gyse Weenink — Ketters en kwezels, 
regenten en rebellen — Laverman, Drachten. 

Gedreven door de hartstocht van een amateur-musicus — „die mis-
schien minder deskundig, maar feller en met meer overgave musiceert 
dan menig beroepstoonkunstenaar voor wie het musiceren dagelijks werk 

is", heeft het echtpaar Wertheim het materiaal verzameld voor een bun-

del opstellen over opvallende personages in de oostindische samenleving. 
Vier van deze studies, meestentijds elders eerder gepubliceerd, zijn sa-
mengebracht in een bundel: „Ketters en kwezels, regenten en rebellen". 

Figuren op wie die kwalificaties van toepassing zijn, treden vooral op in 
het opstel over „de geest van het oostindische gouvernement, honderd 
jaar geleden", waarin de „Rembangse schandalen" (over de bevordering 
van de vrije tabakscultuur in dat gebied) worden verhaald. Sicco Roorda 
van Eysinga en Eduard Douwes Dekker worden uitvoerig besproken. 



Boekbespreking 

Een Gedenkschrift 

De voordrachten, gehouden ter gelegen-
heid van de herdenking van Dr. J. D. Bie-
rens de Haan in de Internationale School 
voor Wijsbegeerte te Amersfoort zijn enige 
tijd geleden in druk verschenen, een uit-
gave van de Stichting Dr. J. D. Bierens 
de Haan (i.o.). Secretariaat: Bosrand 2 
Rolde. Ik haal uit mijn boekenkast de 
Feestbundel in 1936 de wijsgeer aange-
boden door „Vrienden, Vereerders en Leer-
lingen ter gelegenheid van zijn 70sten ver-
jaardag", luttele weken na de ere-promotie 
aan de Gemeentelijke Universiteit te Am-
sterdam. Als ik de beide geschriften ver-
gelijk valt al dadelijk het verschil in uiter-
lijk op, het eerste een fraai boekdeel, 
voorzien van een chronologisch overzicht 
van zijn werk, uiteraard tot 1936 (ruim 35 
bladzijden!), het tweede, kleiner in een 
eenvoudig gewaad. 
Is dit een symptoom van wat Prof. Kuy-
pers op de herdenkingsbijeenkomst zei: 
„Bierens de Haan is van een andere ge-
neratie, waartegen de jongere filosofen 
zich keren doordat zij ten opzichte van de 
taak en de functie van de wijsbegeerte 
een geheel andere opvatting hebben", 
waarbij de spreker, zelf tot die categorie 
behorende, opmerkte, dat hij „hem steeds 
als een voorname figuur heeft beschouwd 
in het Nederlandse geestesleven"? Anders 
gezegd, is de periode van de idealistische 
filosofie van Bierens de Haan, meer be-
invloed door Spinoza dan door Hegel, de-
finitief voorbij? Een prognose op dit ter-
rein is een hachelijke zaak, toch, zelfs nu 
het tij zo duidelijk gekeerd is, lijkt de uit-
spraak van Pos, waarmee die zijn rede bij 
de promotie besloot: „de toekomst zal 
voor uw arbeid een eigen en blijvende 
plaats bewaren" nog steeds niet te ge-
waagd. 

Bierens de Haan is begonnen met theo-
logie te studeren en met een loopbaan als 
predikant. Zijn belangstelling voor de wijs-
begeerte vond aan de universiteit in 
Utrecht geen voedsel. Hij moest het zich-
zelf verschaffen. Hij deed dit en kwam via 
Hume en Kant langs Eduard von Hartmann 
bij Spinoza. Daar vindt hij zijn vertrek-
punt. Tot hem keert hij later herhaaldelijk 
terug. 
Na vijftien jaar arbeid in dienst van de 
kerk treedt hij uit het ambt om zich geheel 
aan de filosofie te wijden. Hij publiceert, 
houdt lezingen en cursussen, overtuigd als 
hij is aldus een vruchtbaar arbeidsveld te 
ontsluiten. Hij begint de uitgave van Het 
Tijdschrift voor Wijsbegeerte (1907). Tot 
zijn dood (1943) blijft hij hoofdredacteur. 
Een typisch buitenkerkelijke denker, wel 
beinvloed door het christendom, maar zich 
distanciërend van de eredienst, de dog-
matiek en de traditionele, ethische voor-
schriften, echter zonder tegenover de kerk 
stelling te nemen. Voorzover mij bekend is 
hij de eerste, die nadrukkelijk onderscheid 
maakt tussen de adjectiva godsdienstig en 
religieus. Het eerste tekent de levenssfeer, 
waaraan hij ontgroeid is. Zijn eigen le-
venshouding karakteriseert hij als reli-
gieus. Prof. Kuypers merkt hierover op: 
„Religie is namelijk voor hem gelijk aan 
mystiek en mystiek is verbonden met het 
geheim van het universum . . . de laatste 
trap in het voortschrijdend proces van 
verinnerlijking, dat de werkelijkheid voor 
Bierens de Haan in wezen was en waar-
aan de mens deel heeft". 
Pos in zijn reeds geciteerde toespraak 
zegt van zijn denken, dat het „niet ver-
klarend, maar zin-gevend" is. Terwijl de 
empirische wetenschappen de natuur zoe-
ken te kennen „zoals zij objectief gedacht 
moet worden", gaat het voor hem er om 
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hoe „zij aanschouwd wordt in de door-
leving". Toch, dit denken „staat niet bui-
ten de wetenschappen". Het „heeft in de 
eerste plaats betekenis voor die gebieden, 
waarin naast de verklarende methoden de 
zingeving beoefend wordt: de geestes-
wetenschappen". Wijsbegeerte, „levende 
wijsbegeerte" zo formuleerde hij het zelf 
in zijn antwoord aan Pos: „wat is zij in de 
grond der zaak anders dan een methodisch 
zich rekenschap geven aan zichzelf aan-
gaande de zin van leven en wereld? een 
rekening en verantwoording om niet in de  

verwarring der wereld onder te gaan?" 
„De weg tot het inzicht" — titel van een 
zijner boeken — heeft hij velen gewezen. 
Dat zag hij als zijn levenstaak van het 
ogenblik af, waarop hij de kerk verliet. 
Het mag waar zijn, dat zijn methode nu 
niet meer voor iedereen verstaanbaar is, 
wie door de vorm zijner gedachten heen, 
de bedoelingen op het spoor vermag te 
komen zal er ook nu nog veel in vinden, 
dat in de levenspraktijk van grote waarde 
is. Deze bundel kan als inleiding daarbij 
dienst doen. 	 D. H. Prins. 

UIT DE VOORGESCHIEDENIS 

VAN HET HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS 

In de jaren van de felste vervolging der Remonstranten in de Republiek, na 
de Dordtse synode en de veroordeling van Oldenbarnevelt, werd op de Zuid-
hollandse synode, in 1624 in Den Haag bijeen, door een dominee der Gerefor-
meerde Kerk het volgende gravamen aan de orde gesteld: 
De rector van de latijnse school te Gouda heeft in art. 6 van zijn schoolorde 
de ouders, „die in saken van religie anders gevoelden als de Gereformeerde 
Kercke", toenmaals de officiële in ons land, aangezegd, „dat alle hare kinderen 
in sin schoole wesende, sullen gans vrij sin van het frequenteren der predi-

kanten ende hooren der catechetice lessen, in welcker plaetse door een van 
de schoolmeesters sal voorgelesen worden in een bijsonder auditorium de 
Disticha Catonis ofte de sonnendaechse Evangeliën". 
De vergadering acht dit „seer smadelik" voor de naam der Gereformeerde 
Kerk; men zal de rector (die lid is van die Kerk) vermanen en de magistraat 
verzoeken dit artikel uit de schoolordre te doen wegnemen. In de synoden 
van 1625 en 1626 blijkt, dat hieraan nog geen gevolg is gegeven, en in de 
synode van 1627 wordt gemeld, dat de rector heeft verklaard, „dat niet hij 
maer de Edele Magistraet van Gouda voorsz. daeraen schuldich was". Waarop 

de rector onschuldig wordt verklaard. 
(De Disticha Catonis is een in de 3e eeuw n. C. samengestelde verzameling 

van latijnse zedespreuken, ten onrechte op naam van Cato Major of Censo-
rius gesteld, en gedurende de middeleeuwen zeer veel als leesboek op scholen 
gebruikt.) 

Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, ed. W. P. C. Knuttel, I (1908) 
blz. 114 en 205. 

H. A. Enno van Gelder. 



Notities van een lezer 

Boeken in de vakantie 

Het is een klein probleem dat zich bij het 
naderen van elke vakantie weer voordoet: 
welke boeken moeten er mee? Er zijn een 
heleboel mensen die deze moeilijkheid ge- 
woon niet erkennen of niet kennen. 
Ze lezen niet in hun vakantie, omdat ze 
van plan zijn zich de hele dag ferm te be- 
wegen, vroeg naar bed en vroeg uit de 
veren. Of ze hechten aan lectuur vrijwel 
helemaal geen waarde. Ik heb een zwager 
gehad die er met een duidelijk welbeha-
gen — liefst aan de voet van mijn boeken-
kast — herhaaldelijk mijn aandacht op 
vestigde dat hij nog nooit één boek had 
gelezen. Wel een beetje een barbaar, maar 
overigens een buitengewoon wellevende 
man, aan wiens verachting ik nog net ont-
snapte doordat wij een vitale afkeer van 
de abstinente levenswijs gelukkig deel-
den. Zijn preparaties voor een reis wer-
den nooit verstoord door de moeilijkheid 
van het kiezen van een boek. 
Anderen hebben daar ook geen last van 
— doordat zij altijd zeker van hun zaak 
zijn en zonder aarzeling het boek inpak-
ken waar zij mee bezig zijn. Als ik dat 
deed had ik een grotere aanhangwagen 
nodig. Ik zit hier nu thuis — buiten — op 
één van die verrukkelijke weekends vlak 
vóór de vakantie. Geen vergaderingen 
meer. Naast mij liggen boeken: die ik nèt 
begonnen ben te lezen; die ik nog niet he- 
lemaal uit heb; waar ik neg niet in gelezen 
heb maar al wel in gebladerd; waar ik al 
even in gekeken heb en dan nog die wel-
ke ik nog in het geheel niet van binnen  

ken, maar waar ik in ga kijken, hier en 
daar, als ik het boek dat ik lees even 
neerleg. Voor systematische geesten is dit 
ongehoord. „Je moet één ding tegelijk 
doen". Dat doe ik ook, achtereenvolgens. 
Hier liggen: „Speek, memory", van Na-
bokov; de „Selected Writings", van Ger-
trude Stein; „The Manor", van Isaac Bas-
hevis Singer; een nieuwe studie over An-
dré Malraux van J. van der Linden; de 
nieuwe Oostduitse, schitterende uitgave 
van Marx' Frhschriften; de prachtige 
Pléiade-editie van „Les Confessions" van 
Rousseau. Binnen, in mijn kamer, liggen 
nog nieuw-verschenen boeken. 
Welk boek moet ik meenemen? Ik had 
enkele weken geleden drie nieuwe Mai-
grets gekocht, voor de vakantie. Maar als 
beloning voor het lezen van moeilijker din-
gen heb ik mijzelf toegestaan ze succes-
sievelijk toch te lezen. Ik ben een slappe-
ling in literaire affaires. 

Du Perron heeft eens een lijstje van tien 
boeken samengesteld, tien boeken die hij 
mee zou willen nemen als hij naar een on-
bewoond eiland zou worden gedeporteerd. 
Ik herinner me dat daar de Havelaar bij 
was, en „Van oude mensen, de dingen die 
voorbijgaan . . .", van Couperus; „Le 
Rouge et le Noir", van Stendhal; „Komen 
en gaan", van Roelants. André Gide heeft 
op een vraag van een tijdschriftredactie er 
ook tien genoemd. Daarbij zijn „La Char-
treuse de Parme", van Stendhal; „Les 
Liaisons dangereuses", van Laclos; „Ma- 
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dame Bovary", van Flaubert; „Germinal", 
van Zola; „La Cousine Bette", van Balzac. 
Een mooi lijstje voor het eindexamen. 
Maar ook de vagebond Léautaud doet ta- 
melijk serieus. Hij antwoordde dat hij ook 
veel van Stendhal zou meenemen, maar 
dan het meer intieme werk, vanzelf. De 
„Correspondance" en „Les Souvenirs de 
l'égotisme". Verder: de maximes van La 
Rochefoucauld. En heel origineel: de his-
torièttes van Tallemant de Réaux. De afo-
rismen van Chamfort. En natuurlijk: „Le 
neveu de Rameau", van Diderot. 
Maar deze chique voorkeuren kunnen mij 
niet helpen, zij zijn overdreven door de 
druk op de keel van dat mes: verbannen 
voor het leven. Dan zou ik het ook wel 
weten: onuitputtelijke dingen meenemen. 
Maar een vakantie is wat anders; 't is 
niet de laatste kans! Toch weet ik van 
een beroemd Nederlands jurist, over wiens 
curieuze levensgewoonten ik door zijn 
voormalige zwager nauwkeurig werd inge-
licht, dat hij niet op vakantiereis ging dan 
met een weerzinwekkende stapel rechts-
geleerde meesterwerken in zijn koffers. 
En dat niet als alibi. In de ligstoel, op een 
terras, in een hooiberg, op het balton bij 
zijn kamer — overal en altijd las hij en 
met een klein stompje potlood werden de 
marges gevuld. „Vlooien" noemden we 
dat op school. 

Véél boeken kan ik al niet meenemen, 
daartoe is mijn auto te klein. Van Na-
poleon is het bekend dat hij in de reis-
koets door heel Europa veel boeken las, 
maar wat hij uitgelezen had gooide hij 
door het raampje meteen weg. Dat lost 
wel iets op van het transportprobleem, al 
lijkt het mij een onoverkomelijk bezwaar één 
van de genoemde boeken weg te gooien. 
Israëls was nog radikaler: op zijn dage-
lijkse tramrit van Den Haag naar Scheve-

ningen en terug las hij ook, maar elke 

gelezen bladzij scheurde hij er uit en liet 
hij wegfladderen. Kan men dit gedrag nog 
zakelijk overwogen noemen, bij Darwin 
was het afkeer van de geringste overbo-
dige inspanning, waardoor hij een boek 
onmiddellijk in tweeën of drieën brak om 
deze stukken achtereenvolgens op de 
schoot te nemen. 

Deze trucs kunnen mij allemaal niet red- 

den. Vóór elke vakantie moet ik een paar 
boeken kiezen waar ik mij op kan verla- 
ten. Meestal lukt het uitstekend. Zo her-
inner ik mij een vakantie in Zeeland, kort 
na de oorlog, waarin ik mij voorzien had 
van twee onverwoestbare turven: „Of hu-
man bondage", van Maugham en een ge-
illustreerde editie van de Don Quichote. 
Overal zeulde ik één van deze boeken 
met mij mee en in mijn herinnering is die 
periode een mooi mengsel van moeilijke 
mensen, moedige mensen, mosselenvis-
serij, zon en water. 
Een andere goede herinnering gaat uit 
naar een kleine maand in Frankrijk met 
het lournal van André Gide. Ook heb ik 
mij op die manier eens wekenlang uiterst 
genoegelijk bezig gehouden met Philip 
Marlowe, de privédetective uit de romans 
van Raymond Chandler. Want laat er geen 

misverstand groeien: ik zoek niet naar het 
Hogere; ik wil — door de vakantie ver-
dreven van huis en haard, waar mijn boe-
ken staan — alleen maar verzekerd zijn 
van de mogelijkheid met een opmerkelijk 
mens te communiceren. En dan is de we-
reld van Dashiell Hammett of Simenon 
net zo boeiend als die van Dickens, Jose-
phine Tey, Tolstoj of een ander. Boven-
dien moet ook niet de indruk ontstaan dat 
een lezer van de soort die ik hier schets 
voor zijn gezelschap een ongenietbaar in-
dividu zou zijn van wie alleen de kruin 
doorgaans zichtbaar is. Het lezen is al-
tijd een geweldige mogelijkheid tot ver-
halen, van gesprekken, van vergelijkingen, 

en anecdotes. 

Van één boek — in dit verband — moet 
ik iets uitvoeriger vertellen; het is tamelijk 
onbekend maar voor de daartoe gescha-
penen een onuitputtelijke bron van plezier. 
Ik heb op de Veluwe eens in een vakantie 
het wonderlijke boek gelezen van Charles 

Lever: „A day's ride", de avonturen van 

Algernon Sydney Potts. 

Charles Lever, geboren in Dublin in 1806, 
studeerde in zijn geboorteplaats en in 
GOttingen voor arts. Na zijn studie ver-
werft hij op het vasteland van Europa, in 
Brussel, bij het Engelse gezantschap een 
baan als medicus. Later is hij vice-consul 
in Spezia en op het einde van zijn leven 
vervult hij de functie van consul in Triëst. 
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Hij sterft in 1872. 
Lever heeft zestien romans geschreven, 
omvangrijk, uitvoerig, voornamelijk sa- 
tirisch van aard. Dat is duidelijk te mer- 
ken aan „Potts". Ongeduldige mensen 
moeten dit boek maar niet lezen, ze zou- 
den er door geërgerd worden, want meer 
dan vijfhonderd bladzijden lang worden 
ons erg minutieus de fantastische weder- 
waardigheden verteld van een jongeman, 
Algernon Sydney Potts, zoon van een keu-
rige apotheker in Dublin, die er op uittrekt 
met heel weinig geld en geen spoor van 
harde moed, maar met een enorme ver-
beeldingskracht. 
Zijn portret is getekend in een advertentie 
die vader Potts in de Times plaatste toen 
hij ongerust werd over het lange uitblij-
ven van zijn aanvankelijk zo oppassende 
zoon: „vijf voet negen lang, licht gebouwd, 
wat hoog in de schouders, gelaatstrekken 
melancholiek en flets, grijze naar bruin 
neigende ogen, bruin en van achteren af-
hangend haar". 
Hij negeert de oproep van zijn vader en 
trekt de wereld in, steekt over naar het 
continent en valt van het ene dwaze avon-
tuur in het andere. 
Waardóór beleeft Potts al die gekke din-
gen? Door de onbedwingbare lust om iets 
groots, iets bijzonders te zijn. Maar van-
wege zijn gebrek aan enige werkelijke 
onverschrokkenheid, leeft hij in wanen, 
grootse, glorieuze, wonderbaarlijke wanen. 
Zo zou het boek een verwantschap be-
zitten met Don Quichote — minus diens 
essentiële moed. Doch Potts is zich zijn 
begoochelingen voortdurend bewust. En 
dát is het volstrekt aparte van Levers ro-
man: de dolende ridder wéét dat hij dupe 
is van zelfbedrog en geeft daar niette-
min de voorkeur aan. Hij wordt menig-
maal ontmaskerd, 't verrast hem eigenlijk 
ook niet, maar hij ontleent daaraan weer 
nieuwe aandrang voor zijn fantasieën. 
Er komen verrukkelijke situaties in voor. 
Potts bezoekt een Engelse diplomaat in 
een Duitse residentie: Kalbbratonstadt, 
Sir Shalley Doubleton, die een volko-
men vernietigende laatdunkendheid demon-
streert door voor zijn medemensen 
eigennamen als soortnamen te gebruiken: 
iedere kok heet onveranderlijk Honoré, 
bedienden noemt hij allen Pierre, koetsiers  

heten Jacob, en alle boodschappers (als 
hoedanig hij Potts beschouwt) spreekt hij 
steevast als Paynter aan. „Dat is buiten-
gewoon gemakkkelijk", zei de diplomaat, 
„alle consuls noem ik meneer Roper. U 
zult inzien hoeveel tijd dit bespaart". En 
zo noemt hij Potts Paynter tot grote woe-
de van Potts, die met de uiterste zorg de 
valse naam Pottinger had gekozen. 
Hij zwerft over het continent, nu eens 
verliefd, dan wee! grootmoedig poserend 
als prins incognito, herhaaldelijk ontmas-
kerd, struikelend in een neerslachtige 
stemming of zich weer verheffend tot een 
nieuwe briljante waan. 

Men heeft zich afgevraagd waarom het 
boek van Charles Lever door sommigen 
zozeer wordt gewaardeerd terwijl het nooit 
populair is geworden. Toen Dr. L. Simons 
er vijftig jaar geleden een vertaling van 
wilde maken voor de Wereldbibliotheek 
kon hij slechts met de grootste moeite al-
leen een tweedehands exemplaar in Enge-
land bemachtigen. In de lijst van werken 
van Lever in Brockhaus' Encyclopaedie 
komt „A day's ride" niet eens voor. Het 
is een vergeten boek, terwijl werken van 
bepaald mindere kwaliteit van tijdgenoten 
als Dickens, Thackeray of Elliot herhaal-
delijk uitgegeven worden. 
Shaw heeft in de inleiding bij „Majoor 
Barbara" een verklaring voor Potts' im-
populariteit willen leveren: de lafheid van 
Potts wordt zonder enige romantische, 
vergoelijkende schijn gegeven. En lafheid 
is eng, verhindert de identificatie. Dit is 
een beetje waar. Potts zegt het zelf: „In 
ieder land moet er een wijdvertakte Potts-
familie bestaan; wezens met de beste be-
doelingen en voornemens, maar zonder 
enige waarde, die door de neiging om 
&les te willen doen, steeds eindigen met 
niets te volbrengen". 
De impopulariteit van het boek is geloof 
ik helemaal geen probleem. Er zijn ontel-
bare importante boeken die zeldzaam zijn, 
onbekend. De grote kanonnen worden her-
drukt, maar niet veel gelezen: Don 
Quichote, Faust, Peer Gynt. De minder ge-
renommeerde goden moet je altijd zoeken. 
't Is gewoon geen handel. 
Inderdaad is het boek van Lever nogal 
genuanceerd: „welke begoochelingen hel- 
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pen ons het leven al niet vervrolijken; hoe 
onwerkelijk toch zijn de vreugden en 
triomfen die ons opgeblazen maken! Want 
wij zijn allen zwaarmoedig en worden even 
dikwijls met broodpillen als met krachtige 
middelen genezen". 
Algernon Sydney Potts tracht het goede 
recht van de waan te betogen. De werke- 
lijkheid, zo interpreteer ik de opvatting 
van de auteur, is geen feit. Dè werkelijk-
heid bestaat niet. Werkelijk is wat wij als 
zodanig beschouwen en onderling over-
eenkomen. 
Op zeker moment heeft iemand Potts door. 
„Ik wist hoe hij de waarheid begreep, toen 
hij zei dat ik niet werkelijk iemand van 
fortuin was, en het griefde mij hoe ge-
makkelijk hij dat had doorgrond. In mijn 
hart wist ik dat deze begoocheling mij het 
liefste was. De wereld een excentriek 
mens toe te lijken, met ruime middelen, 
vrij om te doen wat en te gaan waarheen 
hij wilde, was het grootste genoegen voor 

mij". 
Er is, behalve de zelfbegoocheling èn de 
bewustheid daarvan, tenslotte nog een 
derde samenhangend element in dit won-
derlijke boek: Potts kan er niet tegen aan-
gezien te worden voor iemand aan wie 
hij zelfs in zijn ijdelste dromen niet heeft 
durven denken; dan schrikt hij en wordt 
hevig verontrust. Die bladzijden zijn uiterst 
subtiel: Potts voelt zich in de lucht-
kastelen van een ander niet thuis. 

't Wordt dit jaar Pascal; ik heb een mooi 
deel in dundruk van zijn verzameld werk 
met daarbij behorende biografische docu-
menten. Zonder enige afbreuk te hebben 
gedaan aan het vakkundig luieren, wat 
wandelen, wat zwerven, wat zwemmen, 
wat kletsen — zal ik bij mijn terugkeer in 
Holland, als u dit leest, wat meer weten 
van deze hoogstmerkwaardige man. Al 
wekenlang lees ik het één en ander van 
hem en bij anderen Over hem. Dit intelli-
gente fenomeen van het menselijk leven 
heeft maar negen-en-dertig jaar bestaan, 
flitsend van genialiteit, maar ook onge-
woon geteisterd door levensangst en harts-
tochtelijke behoefte aan godsgeloof. 
Natuurlijk is er over deze vreemde man 
veel onzin geschreven; zowel zijn genie 
in wetenschappelijk opzicht als de mate  

van zijn goddelijke bevlogenheid werden 
onnodig tot in het sprookjesachtige over-
dreven. Hij zou op twaalfjarige leeftijd —
volgens het verhaal van zijn zeer vrome 
zuster Gilberte — zonder enige opleiding 
en met uiterst primitieve hulpmiddelen al 
in staat zijn geweest de eerste 32 pro-
posities van het eerste boek van Euclides 
te beheersen. Dit is natuurlijk een „on-
zinnig verhaal" zoals Dijksterhuis het 
noemt. 
Anderzijds gaf elke biografie het verhaal 
door dat Pascal steeds links voor zich 
een afgrond zag gapen (zoals men dat 
zegt). Deze gewaarwording zou sugge-
reren dat hij het „gezicht" op de mense-
lijke ellende — de Val — steeds zou heb-
ben gehad. Een twintig jaar geleden heeft 
Onfray betoogd dat Pascal leed aan een 
bepaalde ziekelijke afwijking van het ge-
zichtsvermogen. 

De Pascal van zijn eigen teksten is 
boeiend genoeg. Voor de culturele dis-
cussie van deze tijd is hij zelfs uiterst 
modern. Zijn voorkeur voor het nobele 
dilettantisme: l'honnéteté — de oprecht-
heid, die hij boven iedere vakbekwaam-
heid stelt — heeft bijvoorbeeld Menno ter 
Braak sterk beïnvloed. Hij geringschatte 
niet de wetenschappelijke werkzaamheid, 
maar verwierp iedere algemene of morele 
waarde die men daar zonder meer aan 
zou willen ontlenen. De mens — „visible-
ment fait pour penser" — start met een 
natuurlijke onwetendheid, maar kan na een 
leven van veel onderzoek, wikken en we-
gen, weer naderen tot een hogere onno-
zelheid, „meis c'est une ignorance savante 
qui se connait". Dit levert een ongeraffi-
neerde goede trouw op die niets preten-
deert maar zich ook niets laat aanleunen: 
l'honnéteté. 
In dit verband is de befaamde uitspraak 
van Pascal pas goed te begrijpen: „Le 
coeur a ses raisons, que la raison ne con-
nait pas". Theologen die bedreven zijn in 
het behoedzaam verschuiven der dingen 
hebben wel betoogd, — onder het popu-
laire motto: ga toch op dak zitten met je 
verstand — dat Pascal de grondlegger is 
geweest van het moderne irrationalisme. 
Pascal verstaat echter onder „le coeur" 
beslist niet het driftmatige, het onbe- 
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heerste of zelfs maar neutraal: het onder-
bewuste. Léautaud heeft zich kwaad ge-
maakt over deze mogelijkheid tot misver-
stand en hij zegt ergens in zijn dagboek, 
grommend op de onvoorzichtige, te mooi 
formulerende Pascal: het verstand kent 
die hartsoverwegingen donders goed maar 
weet er alleen geen mooie praatjes voor 
te bedenken ! 
Pascal heeft het evenwel niet zo5 ondui-
delijk gezegd: „II n'y a rien de si conforme 

la raison que ce désaveu de la raison". 
We zouden inderdaad een duidelijker tekst 
hebben als voor „le coeur" „rede" stond 
en voor „raison" „verstand". Maar als 
een Frans auteur te kiezen heeft, kiest hij 
de woordspeling. 

Ik heb nu al het vermoeden — maar zal 
er mij in de vakantie beter van vergewis-
sen — dat Pascal een klassiek voor-
beeld is van een authentiek '5n-humanis-
tisch mens. Geen van de grandioze men-
selijke mogelijkheden is hem ontgaan. En 
in aanzienlijke mate bezat hij die kwali-
teiten zelf. Maar hij kon met die mogelijk-
heden niet leven; hij kon de onzekerheid 
niet verdragen. Hij was bang! „Le silence 
de ces espaces infinis m'effraie". Hij 
snakte naar het wonder en haattte eigen-
lijk. de mens en de wereld. 
Wezenlijk lijkt mij voor Pascal een zeer 
diepe onvrede met het menselijk bestaan. 
Eén van de glansnummers uit zijn werk is 
wat in de geschiedenis bekend staat als 
„de weddenschap": zijn redenering dat 
het voordelig is op het bestaan van God 
te wedden, omdat de positieve uitslag op  

den duur meer baat insluit dan de nega-
tieve aan onmiddellijke winst. Hij raadt de 
mens aan zich al vast te oefenen in gods-
geloof, zichzelf te dwingen tot de geba-
ren en de gewoonten van het geloof, „dan 
zal men vanzelf afstompen". Zijn geloofs-
genoten hebben deze laatste zin maar 
weggelaten in hun editie van zijn Pensées, 
kort na zijn dood. 
Pascal heeft geworsteld om te geloven 
en hij geloofde tenslotte dat God zijn 
schepper en verlosser was. Er is niets 
dat dèze Pascal disculpeert. Hij bezat al-
les om een zuiver, weldoordacht, weer-
baar humanist te zijn — behalve de weer-
stand tegen de verleiding van het wonder. 
Nergens kan Pascal zich op beroepen om 
zich te rechtvaardigen voor zijn branderig 
geloof — dan zijn angst voor de stilte, de 
angst voor het leven. Wáár men zich te 
zijner verontschuldiging ook op zou base-
ren, dat zou dan ook rbris moeten kwellen, 
maar integendeel! Wij (Itik weten dat de 
ruimte zwijgt, dat er voor onze „laatste 
vragen" geen antwoord komt. Maar wij 
hebben het nog te druk met de èèrste 
vragen. Wij bbk kennen de grenzen van het 
menselijk begripsvermogen en de afgrond 
die er ligt tussen wat wij behoren te doen 
en de werkelijkheid van ons bedrijf. Maar 
wij leven met de onuitputtelijke variaties 
van menselijk vernuft binnen onze moge-
lijkheden, en met de oprechtheid van onze 
bedoelingen, die tenslotte nog troost kan 
vinden — zo dit nodig is — in de over-
weging van Jacques Bloem: „'t Had zoo-
veel erger kunnen zijn". 

P. Spigt. 


