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DRIE DELEN METABLETICA: 
NIEUW LICHT IN EEN SCHEMERING 

en onwillekeurig plukte hij een bloempje dat dicht bij hem stond; 
het was een onnozel madeliefje. Wat de botanicus eerst na lange studie 
ons zeggen kan, dat vertelde dat bloempje in één ogenblik; het verhaalde 
de mythe van zijn geboorte en sprak van de macht van het zonnelicht 
dat het zijn fijne blaadjes deed uitspreiden, en het tot geuren drong." 
H. C. ANDERSEN, 
De Overschoenen van het Geluk. 

Weinig schrijvers zijn zo controversieel in de pers besproken als profes-
sor dr. J. H. van den Berg. Slechts een eigenaardigheid hebben al die 
besprekingen gemeen, namelijk dat men uit geen ervan ook maar een 
flauw begrip krijgt van wat er in zijn boeken eigenlijk staat. Wel loven 
alle critici de stijl en schrijftrant, al vinden sommige die niet gepast in 
een wetenschappelijk werk. Deze critici komen dan ook al spoedig aan-
dragen met het woord „journalistiek"; enkele noemden de schrijver rond-
uit onwetenschappelijk; het is echter mogelijk dat dezen minder naar de 
inhoud hebben gekeken dan naar het explosieve succes. Van „Meta-
bletica" verscheen de eerste druk in 1956, de elfde in juli 1962; van „Het 
Menselijk Lichaam I" verscheen de eerste druk in 1959, de vierde in mei 
1962. Het derde 1) van de boeken waarover het hier zal gaan, „Het 
Menselijk Lichaam II'', verscheen in november 1961. 
Als U, zoals velen blijkbaar al deden, deze wonderbaarlijke boeken ter 
hand neemt, zal het U wellicht voorkomen, alsof de auteur inderdaad een 
klein deeltje van zijn luciditeit gebruikte om het structuurplan van zijn 
driedelig werk te verhullen door het in stukken te knippen en die te ver-
spreiden over de delen op een wijze die een maximum aan overtuigings-
kracht garandeerde. 
Zoiets intrigeert. Alleen een dwaas kan menen dat boeken als deze ge-
schreven kunnen worden zonder een solide achtergrond van kennis en 
methode, en naar die achtergrond ging ik dus zoeken. Als men in Leiden 
woont is het niet moeilijk een begin te maken: men zet zich in de college-
zaal tussen de studenten in de psychologie, en wordt daar door professor 
Van den Berg zelf onderricht in de fenomenologie (waarover straks 
meer), de conflictpsychologie (die nagaat hoe vormende krachten van 
buitenaf in de psyche aangrijpen en hoe daarin botsingen kunnen ont-
staan indien die krachten elkaar vijandig zijn), en de dieptepsychologie 
(die zich bezighoudt met de lotgevallen van de leer van Freud). Al die 
vakken hebben tot de boeken waarover het hier gaat bijgedragen. Ook in 
de pastorale psychologie heeft prof. Van den Berg college gegeven; 
vrucht daarvan zijn de kleine boekjes „Psychologie en Geloof" (1958), 

1) Naar mijn idee vormen de drie delen zozeer een geheel, dat men ze gevoeglijk kan 
citeren als 1, 2, en 3 respectievelijk. Dit vergemakkelijkt het verwijzen zo, dat het hier 
steeds is toegepast. 
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dat de lotgevallen van de godsdienstpsychologie behandelt, en „Psych-
ologie van het Ziekbed" (1950). Een derde boekje is „Dubieuze Liefde 
in de Omgang met het Kind" (1958). Reeds uit deze drie titels valt op 
te maken dat essentiële zaken des levens, als geloof, ziekte en liefde, de 
schrijver hebben beziggehouden. 

Men leest zoals men zelden leest, en weet niet wat ervan te denken. Wel 
beseft men dat Van den Berg met deze boeken iets aanraakt wat te lang 
onbesproken bleef. Het is een nauwelijks geformuleerd onbehagen, een 
flauwe maar onmiskenbare onzekerheid. Velen om ons heen zijn zich 
ervan bewust een bestaan te leiden dat in de lucht is komen te hangen, 
dat onmerkbaar verschoof naar een gebied waar geen concrete plaats-
bepaling meer doenlijk was, zelfs niet waar psychologie en sociologie te 
hulp geroepen werden. Het is ondenkbaar dat zijn boeken deze oplaag 
gehaald zouden hebben als niet Van den Berg's constateringen op dit 
punt, bijvoorbeeld waar hij spreekt over de „onzekerheid die al ons han-
delen doorwoekert'', een weerklank hadden gevonden bij vele overigens 
flinke intelligente en evenwichtige mensen. Een onzekerheid bovendien, 
die in vroegere tijden niet scheen te bestaan. Er is geen twijfel mogelijk: 
het is de mens midden in deze hedendaagse samenleving allerminst dui-
delijk waar hij staat. Dat er een ontwikkeling moet hebben plaatsgevon-
den die velen de vaste grond onder de voeten wegnam is algemeen er-
kend en op vele wijzen uitgedrukt, maar de aard van die ontwikkeling, 
die het karakter heeft van een langzame maar onhoudbare verschuiving 
in het bestaan, werd op zoveel manieren aangeduid dat zij in wezen 
onopgehelderd bleef. 
Metabletica is de leer der veranderingen. Het kost geen moeite om deze 
kale definitie zoals Van den Berg hem zelf geeft, uit te breiden tot: 
Veranderingen van het menselijk bestaan. 
„Het bestaan" van een willekeurige mens in een willekeurig tijdvak, wat 
is dat? Van den Berg geeft geen antwoord in bondige vorm. Toch is het 
formuleren van zo'n antwoord van waarde bij het ontdekken van een lijn 
in de materie die hij behandelt. Laat ons dus opzoeken wat de essentiële 
gegevenheden zijn waarbinnen ieders bestaan zich afspeelt. Men kan ze 
het beste uitdrukken als een aantal relaties. Eerst is er de relatie van de 
mens tot zijn ouders, en later tot zijn eigen kinderen. Dan de relatie tot 
zijn eigen lichaam, en daarmee nauw samenhangend, de relatie tot de 
dood. Dan de relatie tot de samenleving, en tot diegene daaruit die als 
medemens een positieve of negatieve betekenis krijgen. Verder is de 
relatie er tot de dingen in de wereld om ons heen. De relatie tot de andere 
sexe. De relatie tot de tijd, uitgedrukt in verleden en toekomst. En ten-
slotte de relatie tot de godheid. 
Binnen deze relaties, die, oneindig gevarieerd, door iedereen op een of 
andere wijze ervaren worden, speelt elk menselijk bestaan zich af; langs 
deze wegen komt het geluk en het ongeluk ons leven binnen. Ouders en 
kinderen, het lichaam en de dood, samenleving en medemens, de dingen 
en de wereld, de andere sexe, het verleden en de toekomst, en het opper-
ste wezen: de betrekkingen daarmee bepalen, alle tezamen en elk afzon-
derlijk, ieders leven. Wat een leven harmonisch maakt is dat de 
relaties het karakter hebben van een „erbij horen". Men behoort bij 
zijn ouders, bij zijn kinderen, tot een samenleving, de man hoort bij de 
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vrouw en omgekeerd, men staat op goede voet met het eigen lichaam en 
huivert niet voor de dood als voor het onbekende, men weet zijn plaats 
tussen de dingen in de wereld, en verkeert vertrouwelijk met zijn god. 
Verleden en toekomst weet men onder de ogen te zien, misschien met 
vrees, maar niet met angst. 
Het menselijk bestaan bepaald door relaties, die gedachte is nog niet zo 
oud. Freud bv. heeft zijn leven lang de opinie verdedigd dat het individu 
de psyche meedraagt als een onveranderlijk gegeven; als er toch veran-
deringen optreden blijven die, volgens Freud, van interne aard. Pas in de 
dertiger jaren vormde zich het idee dat het krachten van buiten, uit de 
allernaaste omgeving vooral, zijn die in de psyche aangrijpen en haar 
vormend bepalen. Hoe vroeger in de ontwikkeling dit gebeurt, hoe groter 
het effect daarvan is. Zonder er hier meer over te willen zeggen, moet 
erop gewezen worden dat zonder dit inzicht: het menselijk bestaan is 
bepaald door krachten die het karakter van relaties hebben, de boeken 
waarover het hier gaat niet mogelijk waren geweest. 
Veel in die relaties wordt nooit in woorden vervat. Integendeel: het ken-
merk ervan is juist, dat de inhoud van die relaties „vanzelf spreekt". En 
wat vanzelf spreekt, daarover behoeft dus verder niemand te spreken, 
zeker niet om zaken daarin problematisch te stellen. De wortels van het 
bestaan liggen juist daar, waar niemand vraagt, niemand formuleert, 
waar iedereen de dingen „vanzelf-  doet, of nalaat, of ervaart, waardoor 
de vraag naar het waarom van dat doen, nalaten of ervaren iets onwe-
zenlijks, zinloos, ja spookachtigs krijgt. 
De omkering van die eenvoudige waarheid geeft ons een eerste instru-
mentje voor een metabletisch onderzoek al in handen. Waar er gevraagd 
wordt naar een waarom, zo luidt die omkering, daar weer geformuleerd 
wordt, of uitgebeeld, met betrekking tot een van de belangrijkste relaties 
in het bestaan, daar is iets gaande in zo'n relatie, daar is een begin 
van twijfel binnengedrongen in een vanzelfsprekendheid, daar is wellicht 
iets in zo'n relatie aan het verschuiven. 
Relaties zijn veranderlijk — dat is hun aard. Het lijkt echter goed dit feit 
met een voorbeeld te benadrukken, een simpel voorbeeld dat dienen kan 
om te tonen hoezeer onze relatie met de dingen en de wereld wisselen 
met onszelf. „De variabiliteit van het waargenomene typeert ons be-
staan" zegt Van den Berg (1: 206). „Wie zijn vacantie doorbrengt in 
de natuur en zich op zekere dag voorneemt paddestoelen te zoeken zal, 
zonder dat hij dit expliciet hoeft te weten, zijn waarneming afstellen op 
paddestoelen en dit betekent niets anders dan dat hij de natuur om zich 
heen verzoekt hem in de eerste plaats paddestoelen te tonen. Is hij des-
ondanks een enthousiast entomoloog, dan zal hij op die dag desondanks 
weinig  insekten zien, in ieder geval aanmerkelijk minder, dan wanneer 
hij, met net en fles gewapend, op insekten uit is. Zoekt hij hout voor de 
haard, dan heeft hij geen oog voor insekt of paddestoel, maar ontdekt 
takken, die hem daarvoor geen enkele keer opvielen. Overkomt het hem 
tenslotte, dat zijn zoontje uit een boom valt en een been breekt, dan zal 
hij, op weg naar de dokter, takken, insekten en paddestoelen in het niet 
laten verdwijnen en alleen maar de oneffenheden van de bosgrond zien, 
die een bepaalde handigheid veronderstellen wil hij er zich per fiets snel 
over  voortbewegen." Wij kunnen het voorbeeld nog completeren met de 
opmerking dat wie insecten gaat vangen, de natuur rijk aan insecten zal 
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bevinden, of juist bijzonder arm aan insecten. Insecten is het aspect 
waaronder zich de natuur, in positieve dan wel negatieve zin, aan de 
verwoede entomoloog zal tonen. Zo hebben de dingen ons nodig om te 
zijn. 
Zoals het bos verandert met de man die het doorkruist, zo is ook de man 
zelf die daar loopt een ander, een nuance anders, dan op de hei, anders 
dan in een vreemde stad, anders dan in zijn eigen dorp: hij is in staat tot 
andere gedachten, andere gesprekken, andere gebaren. Zo hebben wij 
de dingen nodig om te zijn. 
Men kan de gedachte doortrekken. Als er geen dingen waren, en geen 
betrekkingen daarmee te onderhouden, wie zijn wij dan nog? „Wat is 
een timmerman zonder hout, hamer, zaag, beitel?" zegt Van den Berg 
(3: 21-22). „Geen timmerman, zomin als een metselaar metselaar kan 
zijn zonder steen, een fabrieksdirecteur directeur kan zijn zonder fabriek. 
Wat is een boer zonder akker? Wat een subject zonder object? In het 
geheel niets. Toch menen wij dat een subject-puur bestaat; zonder object. 
Wij denken onszelf te blijven, of op zijn minst te blijven, als wij alle 
dingen, voorwerpen, elementen, van ons schudden, hetwelk niet toevallig 
al in de praktijk van het dagelijks leven onmogelijk is." De passage houdt 
een beginselverklaring in. Subject en object zijn in wezen één, wij be-
staan door de dingen en in de dingen. Wil dit zo zijn, dan zullen de 
dingen veranderen als de mens verandert, en omgekeerd. Dit is een 
grondgedachte waarop de metabletica rust. Zij geldt voor alle relaties 
waarin de mens leeft, die hierboven werden opgenoemd. Voltrekt zich 
met betrekking tot een van die relaties een verandering, dan is die ver-
andering drievoudig. Allereerst wijzigt zich de inhoud van de relatie 
zelf, al is het haast onmogelijk die in woorden te vertolken. Maar daarbij 
voltrekt zich een verandering aan beide zijden der relatie: nooit vindt 
een verandering plaats aan de ene kant zonder een op enigerlei manier 
overeenkomstige wijziging aan de andere. Waar bijvoorbeeld de betrek-
king tussen de sexen een andere inhoud krijgt, daar verandert niet alleen 
de vrouw, maar ook de man. De oorsprong van deze gedachte ligt in de 
fenomenologie. 
Het is hier van bijzonder belang te weten wat die fenomenologie is. Het 
beste wordt dat verduidelijkt door een (vrije) weergave van een stuk 
uit een boekje door Van den Berg zelf gepubliceerd in 1955 en genaamd 
„The Phenomenological Approach to Psychiatry." Beginnend op blad-
zijde 60 vinden wij eerst een citaat van Augustinus over de tijd. Augus-
tinus vraagt zich af: Wat is tijd? En komt tot een merkwaardig ant-
woord: „Als niemand het me vraagt, weet ik het, maar als ik het aan 
iemand die het vraagt, wil uitleggen, weet ik het niet." Hierbij knoopt 
Van den Berg aan. Tijd, zegt hij, is een gewone zaak in ons dagelijks 
leven. Zonder aarzelen kijken wij op ons horloge, dateren wij een ge-
beurtenis lang geleden, maken wij afspraken dagen vooruit, realiseren 
ons duidelijk het stromen van de tijd, zelfs als wij geslapen hebben weten 
wij gewoonlijk dat er tijd voorbij is gegaan, wij beseffen dat de tijd vlug 
of langzaam gaat, maar zodra wij ons gaan afvragen wat daar voorbij 
ging zoeken wij tevergeefs naar een zelfs bij benadering aannemelijk 
antwoord. Dit geldt niet alleen voor de tijd, maar ook voor vragen als 
deze: wat is ruimte? of: wat is ons lichaam? of: wat is eigenlijk contact 
tussen mensen? Geen van deze vragen hinderen ons in het gewone da- 
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gelijks leven, of althans zeer weinig: wij nemen bezit van de ruimte, rei-
zen, vliegen, gaan ergens binnen of komen ergens uit, wij gebruiken ons 
lichaam alsof wij het zelf waren, wij bewegen ons, baden of liggen in 
de zon, zonder te denken steken wij de hand uit naar iemand, praten 
wij tezamen, trouwen. Men zou haast zeggen: wij leven de antwoorden 
op al deze vragen zonder dat één noemenswaardig probleem rijst, maar 
als wij stilhouden om erover te denken, als wij proberen deze vragen aan 
het denken voor te leggen, staan wij opeens voor onoverzienbare moei-
lijkheden." 
Hoe steken wij een straat over? zelfs een stille straat. Hoe halen wij een 
broodje? Het gaat vanzelf. Of niet. Er zijn (overigens normale) mensen 
met pleinvrees, en mensen die haast geen winkel durven ingaan. Datgene 
wat duidelijk en eenvoudig is zonder nadenken wordt duister als wij 
erover willen nadenken. Terwijl toch die vragen, zoals die betreffende 
het contact tussen mensen, van groot belang zijn, in aanmerking ne-
mende hoeveel er in het contact tussen mensen scheef kan gaan. 
Fenomenologie is nu die merkwaardige wetenschap (p. 62), die de ant-
woorden op die vragen zoekt niet door nadenken, maar door „niet-na-
denken". Hoe wil de fenomenoloog dat proberen? Hij wendt zich daartoe 
af van de gebruikelijke wijze van denken, die erop neerkomt dat een 
probleem bezien wordt vanuit een bepaald, meer of minder theoretisch 
standpunt. De fenomenoloog versmaadt voorshands dat standpunt en de 
feiten die het oplevert, omdat hij ervan overtuigd is geraakt — het staat 
in Psychologie en Geloof, p. 42 — dat „feiten er slechts zijn in het ver-
lengde van een inzicht. Wie geen inzicht heeft, geen visie, ziet geen feit. 
Wie een inzicht heeft ziet alleen de feiten passende in zijn inzicht, voor 
de rest is hij blind. Wie nieuwe feiten wil zien moet zorgen voor een 
nieuw inzicht." Het zal niet ontbreken aan lieden die deze gevaarlijke 
tekst tegen de fenomenologie in het algemeen en tegen Van den Berg 
in het bijzonder willen gebruiken. Laat dezen eerst bedenken, dat zij het 
begrip feit, waaraan zij zo'n waarde hechten, wellicht uitsluitend kennen 
in verband met een of ander theoretisch inzicht, hetzij als bevestiging, 
hetzij als ontkenning daarvan. Wat de fenomenologie zoekt, zijn ook 
geen feiten in die betekenis. Eerder zoekt zij naar de betekenis der fei-
ten zonder de vooropgezette behoefte ze in verband met een inzicht te 
gebruiken (eventueel formuleert zij dat inzicht pas op het allerlaatste 
moment), en vooral naar de betekenis van het inzicht dat zekere feiten 
aan het licht bracht. Zij zoekt die grotere verbanden waarvan feit en in-
zicht elk een facet vormen. De waarde van een feit is daarmee niet ver-
worpen, wel gereduceerd, namelijk tot de keerzijde van een inzicht. Wat 
dat geheel, het inzicht plus de feiten die het steunen dan wel ontkennen, 
betekenen kan voor de mens, dat is het object van de fenomenologie. 
Liever dan „de feiten" laat de fenomenologie dan ook een probleem voor 
zichzelf spreken, of, om bij het dagelijks leven te beginnen, laat zij de 
dingen voor zichzelf spreken: het bos door de mond van de paddestoelen-
zoeker, van de entomoloog, van de houtsprokkelaar,  of van de angstige 
vader. Voor de fenomenoloog neemt de boer de ploeg omdat de ploeg 
hem daartoe uitnodigt, ploegt de boer de grond omdat de grond hem 
duidelijk maakt daar behoefte aan te hebben. De zwemmer gaat te wa-
ter omdat het water hem op duizend manieren vertelt dat het zijn lichaam 
vriendelijk zal ontvangen. 
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Fenomenologie is een methodologisch standpunt. Het standpunt is nieuw 
in de psychologie, is totaal vreemd aan de natuurwetenschappen, maar is 
in het geheel niet vreemd aan de mens in het algemeen. Integendeel: de 
fenomenoloog wil zien zoals de mens „gewoonlijk-  ziet. Hij wil de mens 
begrijpen door zijn wereld te begrijpen; een standpunt dat voor de psy-
chiatrie van groot belang is. Hij gelooft dat dit gewone begrijpen de 
sleutel inhoudt tot oplossing van problemen. Hij wantrouwt de theore-
tische waarneming, het zg. objectieve kijken, hoeveel resultaten dat ob-
jectieve kijken in de natuurwetenschap ook gebracht heeft. De fenomeno-
logie zoekt naar „gewone" ervaringen, waarvan iedereen, eventueel na 
enig aftasten van zichzelf, weet heeft, ervaringen echter, die door het 
theoretisch wetenschappelijk denken als onbelangrijk terzijde werden 
geschoven. 
Fenomenologie, zegt Van den Berg, is een wetenschap van voorbeelden. 
Gedreven door de noodzaak zo dicht mogelijk te blijven bij gebeurtenis-
sen uit het dagelijks leven, ontwikkelt zij zich door van het ene goedge-
kozen voorbeeld naar het andere te stappen. Hoe die fenomenologie is 
gegroeid vindt U in het laatste hoofdstuk van hetzelfde boekje; bij een 
verwijzing daarnaar moet het hier blijven. 

Is er zoiets als „het bestaan" in een gegeven tijdvak en in een bepaald 
gebied, een bestaan waar ieder deel aan heeft, ongeacht alle onderlinge 
verschillen? Er zijn sterke, haast onontkoombare indicaties van wel. In 
ieder geval is er zoiets als een „maatgevend-  bestaan, specifiek voor een 
periode. Blijft het bestaan van een boerenbevolking bv. eeuwenlang onge-
veer gelijk, het is niet „representatief-  voor wat er omgaat in een be-
paald tijdvak. Niets komt uit het boerenbestaan voort wat in de kunst, 
de wetenschap of de litteratuur vernieuwing brengt, en wat door allen 
die wel „representatief" zijn, wordt overgenomen en meebeleefd. Een 
andere benadering: zelfs in een heterogene samenleving als die in West-
Europa in de 20e eeuw wordt het bestaan van allen zonder exceptie be-
paald door zulke wijdverbreide en rigoureus geleefde imperatieven als 
„behoudt en verlengt het leven". Aan talloze acties en gedachten ligt dit 
als zingeving ten grondslag. Het is een van de duidelijkste „vanzelfspre-
kendheden-  waarmee wij leven. Wie echter, zoals Van den Berg dat 
waagt te doen, de vraag aan de orde stelt „waartoe eigenlijk behouden, 
en welk leven verlengen?" die werpt een uiterst onbehaaglijke problema-
tiek op. Het blijkt dan dat het vanzelfsprekende behouden en verlengen 
een zaak betreft waarop men niet ingaat. Wie het toch doet, brengt het 
contact met de medemens in groot gevaar: elk zal de steller van de vraag 
instinctief afwijzen. Niettemin, als wij een vergelijking trekken tussen 
het sterven van tegenwoordig en het sterven zoals het was op de Kruis-
tochten (waarvan in deel 2 enkele aspecten beschreven worden), kan het 
niemand ontgaan dat er zich grote veranderingen voltrokken moeten 
hebben, met name hier in de relatie van de mens tot de dood, zo groot 
dat het sterven op de Kruistochten voor de 20e-eeuwer totaal onbegrij-
pelijk is geworden. Klaarblijkelijk is de mens toch van ene „vanzelfspre-
kendheid-  (die volgens welke dood en leven bijeen behoorden) terecht 
gekomen in een andere „vanzelfsprekenheid-  (die volgens welke de dood 
efficiënt en systematisch uit het leven moet worden weggewerkt). Hoe 
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heeft zo'n verandering zich voltrokken? Zulke vragen zoekt de metable-
tica te beantwoorden. 
De gevoelens van onbehaaglijkheid waarvan in de vorige alinea sprake 
was naar aanleiding van een onbescheiden vraag naar het waarom van 
een bepaalde vanzelfsprekendheid, wijzen ook de weg naar datgene wat 
een bestaan als het ware begrenst. Naar datgene wat ligt buiten de rela-
ties van een bepaalde inhoud en karakter, relaties die tevens de zingeving 
bevatten van 's mensen denken en doen. Als inhoud en karakter der 
relaties in een gegeven tijdvak en gebied blijkbaar maar een deel van de 
totale scala van mogelijkheden bestrijken, hoe is dan de grens bepaald? 
Poog, om daarachter te komen, een zingeving uit het ene bestaan over 
te planten in het andere. Beeldt U zich een weduwenverbranding in, als 
publieke plechtigheid door voorname Europese families opgevoerd; denkt 
aan de andere kant aan de afschuw die Aziaten voelen voor liefkozingen 
in het openbaar. De zin van het koppensnellen ontgaat ons evenzeer als 
die van het één voor één afsnijden van rijstaren met een mesje. Derge-
lijke dingen komen ons afschuwwekkend voor, of op zijn best zinloos. 
Wat voor zin heeft het nog, als Kruisvaarder voor Jeruzalem te willen 
sterven? Even weinig zin als het in de tijd van de kruistochten, zou heb-
ben gehad om elke week op de weegschaal te gaan staan. Zinloosheid 
en afschuw, die zijn het die het bestaan begrenzen. 

Wie de gedachte, dat die grenzen van het bestaan werkelijk, buiten de 
macht van de mens om, verschoven zijn geraakt, waar wil maken, zal 
moeten aantonen, aan de hand van een historisch onderzoek, dat er in-
derdaad relaties in de loop der eeuwen wezenlijk veranderen. Het een-
voudigst en meest overtuigend kon dit worden gedaan voor de relatie 
tussen ouders en kinderen. En hiermee vangt Van den Berg's tocht door 
de metabletica aan. Als volgt is de gedachtengang. 
,.Emile, ou l'éducation" door Rousseau in 1762 gepubliceerd, is het aller-
eerste geschrift dat de verhouding tussen kind en volwassene tot onder-
werp had. Het eerste geschrift daarom, dat kon denken aan een kind als 
specifiek verschillend van een volwassene, ergo niet behorend tot de we-
reld van de volwassenen — zo zien wij tegenwoordig allen het kind. Wat 
er dan blijkt uit de litteratuur van vóór Rousseau — uitermate schaars 
zijn de opmerkingen over het kind, zelfs indien men afziet van een verge-
lijking met de stortvloed van paedagogische geschriften twee eeuwen 
later — is, dat de kinderen volledig toegang hadden tot de wereld der 
volwassenen, en dat de puberteit, voor ons de onvermijdelijke en belang-
rijke stap over de kloof die beide werelden thans scheidt, in het geheel 
niet bestond. De enige conclusie is dan, dat er inderdaad ook geen kloof 
was. Al datgene wat, naar ons idee, het kind tot kind maakt, wat het 
nodig heeft en waarop het recht heeft: een eigen kinderwereld met daar-
toe behorend speelgoed, verhaaltjes, en jeugdprogramma's, dat alles 
blijkt voor  het midden der 18e eeuw niet te hebben bestaan. Er was, met 
andere woorden, een continuum in het bestaan waar thans een breuk 
heerst. Aan de zijde van het kind thans speelgoed, jeugdfestivals, spe-
ciale bewerkingen  van de Bijbel en al wat meer, aan de zijde der volwas-
senheid thans de sexualiteit en de dood die met bijzondere zorgvuldig-
heid uit het kinderbestaan geweerd worden. Vroeger niet: kinderen za-
gen hun broertjes sterven, hun grootouders, zij sliepen bij de ouders in 
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de kamer even vanzelfsprekend als zij thans van de sterfbedden en uit 
de slaapkamers worden geweerd. Niemand wil volhouden dat zulke ver-
anderingen de mens onberoerd laten. Wie op zijn 8e jaar alles weet van 
de relatie tussen man en vrouw, wie mensen heeft zien geboren worden 
en sterven, die groeit op tot een ander mens dan hij wiens kennismaking 
daarmee tot na een lange puberteit moest wachten. Evenzo zijn de am-
bachten die vroeger zichtbaar voor ieder werden uitgeoefend, voor toe-
schouwers ontoegankelijk geworden, hetzij dat de aan de beroepen ver-
bonden tekenen van uiterlijke waardigheid verdwenen, hetzij dat de uit-
oefening zich verplaatste naar afgesloten ruimten verboden voor onbe-
voegden. De mogelijkheid is het kind daarmee ontnomen om zich, hoe 
onuitgesproken dan ook, met een beroep te leren verstaan. Is het wonder 
dat het kind dan niet weet wat het worden wil? 

Breuken als die waarop boven gedoeld werd, kent het bestaan er meer. 
ja door de gehele samenleving hebben zij zich in de laatste decennia snel 
verwijd en vermeerderd, breuken die eilanden scheiden waarop wij ver-
toeven zonder dat er nog een onderlinge verbinding is. Op de plaats van 
de ontbrekende verbinding is onbehagen. verlegenheid, angst, en moge-
lijkheid tot neurosen. Af en toe stappen wij van het ene eiland over op 
het andere: op ieder eiland, genaamd huis, of kerk, of vereniging, of 
kantoor, of jeugd, of ouderdom, voelen wij ons een weinig verschillend, 
hebben wij als het ware een ander zelf. Zo schildert Van den Berg de 
relatie met de samenleving zoals die zich voor velen ontwikkeld heeft. 
Vroeger bond de samenleving de enkeling, vanzelfsprekend, thans ge-
voelt de enkeling zich vervreemd van de samenleving die hij op geen 
enkele manier meer kan overzien of geheel peilen. 
In een dergelijke gedifferentieerde samenleving, die uiteengeslagen is tot 
eilandjes terwijl het niemand meer volkomen duidelijk is op welke daar-
van hij precies staat en op welke niet, in zo'n samenleving zal niet ieder-
een zich gelukkig voelen: er ontstaat „social .sickness-  en circumscripte 
stoornissen als psychische moeilijkheden van allerlei aard, waaronder 
blijvende, suicide, echtscheiding, misdadigheid en psychosomatische ziek-
ten (1: 174). „Het verband tussen de aard van de samenleving en het 
vóórkomen van neurotische en psychosomatische stoornissen kan niet 
geloochend worden.- 

Van den Berg's ideeën over het onbewuste vormen een belangrijke 
sideline van het verband, en daartoe volgen wij even, met grote spron-
gen, zijn betoog dat begint in deel 1 op p. 183. Tussen de groepen waar-
in de samenleving zich differentieerde (de losse eilandjes) geraakte de 
enkeling niet zelden het spoor bijster. De groepen waartoe hij behoren 
moest konden zozeer uiteenliggen (wij spreken over de vorige eeuw), dat 
de enkeling zoals hij was in de ene groep, zichzelf soms niet herkende 
zoals hij was in de andere groep. Zozeer kon hij op drift raken, dat hij 
zichzelf verloor, dwz. dat hij de groepen verloor waartoe hij moest be-
horen. Zou hij niet meer tot een groep behoren, dan zou hij als mens 
ophouden te bestaan. Hoe maakt zich dat verlies van het eigen zelf ken-
baar? 

De vrouw uit het Victoriaanse tijdperk dient Van den Berg hier tot 
voorbeeld, een voorbeeld dat tegelijk toont 1) hoe de mens veranderd is 
in minder dan honderd jaar, 2) hoe die verandering terug te brengen is 
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tot een verandering in de relatie met de sexualiteit, 3) hoe derhalve een 
verschuiving in één van de belangrijke relaties het gehele bestaan be-
invloedt, 4) hoe dit leidt naar de conceptie van het onbewuste in de freu-
diaanse psychologie. 
De Victoriaanse vrouw werd sexeloos opgevoed en wist van de geslachte-
lijkheid inderdaad niets. Alle kennis op dit terrein berustte bij de man. 
Als dan het ogenblik kwam waarop zo'n man, vertegenwoordiger van de 
groep die de sexualiteit aan zich getrokken had, haar onverhoeds met 
bedoelingen benaderde, verloor zij gewoonlijk het bewustzijn. Het be-
wustzijn waarvan? Het bewustzijn ongetwijfeld van haar eigen vredig 
sexeloos 19e eeuws bestaan. Het bewustzijn echter ook van het sexuele 
bestaan dat in de vorm van een wellustig manspersoon voor haar stond, 
een bestaan dat haar zo vreemd was, dat zij niet wist hoe tot dit bestaan, 
tot deze groep, te behoren. Zij behoorde dus nergens bij, op zo'n mo-
ment, en viel flauw. 
Freud zei: de sexualiteit is verdrongen; de sexualiteit, bij de fatsoenlijke 
vrouw aan het eind van de 19e eeuw, was er wel degelijk, maar was on-
bewust, de vrouw kent wel degelijk de sexualiteit, maar deze kennis 
wordt door het tiber-Ich, bijgestaan door censoren van onopgehelderde 
natuur, verdrongen naar „het-  onbewuste. Hoe dat in zijn werk gaat, 
heeft de leer van Freud nooit goed kunnen verklaren. Evenmin kon zij 
verklaren, hoe omgekeerd het sexeloos bestaan, waarop noch Uber-Ich, 
noch censoren iets aan te merken kunnen hebben, klaarblijkelijk evenzeer 
door het (verboden) sexueel bestaan verdrongen kan worden — anders 
zou het meisje niet flauwvallen. 
De conflictpsychologie pakt de zaak wel anders aan, en haalt er daartoe, 
fenomenologisch tewerk gaand, enkele gemakkelijk waarneembare maar 
licht over het hoofd geziene bijzonderheden bij. De jongeman, redeneert 
zij, die het 19e eeuwse meisje onverhoeds het hof maakte, wist. Zijn weten 
bracht haar echter juist in een ijle atmosfeer, dat is een nauwelijks weten, 
even daarna zelfs in een leegte, dat is een niet-weten. Wat hij wist, wist 
zij niet. In de freudiaanse psychologie weet zij wel degelijk, maar onbe-
wust. Toch blijft het vreemd dat dat onbewuste alleen op de proppen 
komt als een ander, wel bewuste, eraan trekt, in dit geval in de persoon 
van de jongeman die het meisje onverhoeds pakt, of van de therapeut 
die zij gaat consulteren. Anders gezegd: juist daar waar de kennis van de 
een de niet-kennis van de ander is, daar is het onbewuste. Nog anders 
gezegd: het onbewuste bij de een bestaat alleen als tegenhanger van het 
zeer bewuste bij de ander. 
Hoe minder onbewuste, hoe minder verdringing, hoe meer contact er 
tussen de mensen in kwestie is, hoe meer zij werkelijk samen zijn. Om-
gekeerd, hoe meer contact er is, hoe meer men tezamen weet, juister ge-
zegd, hoe meer beiden als vanzelfsprekend gemeenschappelijk hebben, 
des te minder is er onbewust. Het onbewuste is ergo steeds daar, waar 
contact afwezig of verbroken is. Het freudiaanse begrip onbewuste (met 
zijn aanhang van verdringing, censoren, etc.) is, vertaald in termen van 
conflictpsychologie, de index van nabijheid of verte in het contact met 
anderen. Een omgekeerde evenredigheid wel te verstaan: hoe meer weten 
bij de een versus minder weten bij de ander, dwz. hoe minder contact op 
een belangrijk terrein, des te meer blijft er onbewust, kan niet herinnerd 
worden, doet in het contact niet mee. Er kan zoveel „onbewust-  blijven 
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dat de mens alle contacten verliest; hij wordt dan ondraaglijk eenzaam: 
dit is de toestand waarin de neuroticus verkeert. 
Daar waar, in weerwil van de breuken in het bestaan, de mens toch een 
wordt met een ander, daar, zegt Van den Berg, is God. Een eerder be-
staan, dat geen breuken kende, verkeerde dan ook vrijelijk met God, 
„hij liep in en uit" (1 : 220). Daar waar de mens nu een is met een ander, 
een dus in God, tegen de uitdrukkelijke ongunst der omstandigheden in, 
waar dus die eenheid de ongunst der omstandigheden glorieus en mani-
fest overwint, daar geschiedt een wonder. U begrijpt dat ik hier voorbij 
moest gaan aan een uitgebreide en zorgvuldige argumentatie. Van den 
Berg heeft veel over God gedacht, en zijn boeken ontlenen daaraan een 
zeldzame kwaliteit te meer. Zijn opvatting over God, sluitstuk van een 
leer van de toekomst, zal de leken nog wel veel stof tot nadenken en de 
theologen nog veel stof tot discussie geven. Hier moet volstaan worden 
met te wijzen op het metabletisch karakter van het wonder, hetgeen be-
tekent dat het wonder mogelijk was in een bestaan dat verloren ging, 
dat echter terug te vinden is voor wie zich rustig zet tot fenomenologisch 
denken en inleven. 
Het wonder, zou men kunnen zeggen, vormt een verbinding tussen mens 
en God, een verbinding die in de wereld veranderingen bewerkt. De 
projectieleer, onderwerp van het laatste hoofdstuk van deel 1, is van het 
wonder eigenlijk de antipode. De projectieleer zoekt namelijk het veran-
derlijke karakter van de wereld, dat zich in het wonder op zijn allerdui-
delijkst toonde, weg te nemen. Wie iets vreemds aan de wereld ziet, zegt 
de projectieleer, ziet dat vanwege een afwijkende innerlijke gesteldheid; hij 
moet weten dat hijzelf de vreemde is en dat de wereld altijd eender blijft. 
Het komt er op neer, dat wonderen eigenlijk het product van een verhitte 
verbeelding zijn. Echter, de projectieleer laat in het duister hoe die pro-
jectie van de verbeelding tot een werkelijkheid die vervolgens zo bijzon-
der duidelijk, ja onoverkomelijk duidelijk wordt waargenomen, tot stand 
komt. 
Het feit dat de projectieleer op deze eenvoudige doch essentiële vraag 
geen antwoord heeft, terwijl zij toch algemeen werd aanvaard, leidt tot 
de vraag of de projectieleer soms niet uitgevonden werd omdat zij waar 
was, maar omdat zij nodig was. De projectieleer was inderdaad nodig. 
Zij komt namelijk tegemoet aan de netelige vraag: als voor iedereen de 
wereld anders is (gelijk hierboven werd betoogd) hoe is de wereld dan 
„in werkelijkheid"? "Want een wereld die zich aan elke „objectieve waar-
neming" onttrekt — hoe zullen wij het bos van zoeven nog objectief 
kunnen beschrijven? — ontzinkt die wereld ons niet? De projectieleer 
bewees dat dat niet hoeft ... mits men dan ook alles wat „persoonlijk, 
subjectief" is, datgene dus wat de dingen dierbaar maakt, of gewijd, of 
vreeswekkend, ervan afhaalt, dat men de dingen reduceert tot — stof. 
Een wereld van stof is echter een onbewoonbare wereld, zo verloochent 
iedereen, al levende, de projectieleer, die het logisch verlengde is van 
een psychologie waarin ieder mens een losstaand individu is. In deze 
psychologie, die van Freud, is verstandhouding dan ook in principe on-
mogelijk. De vaststelling van de conflictpsychologie, dat voor ieder de 
wereld anders is, een verschil dat nochtans door verstandhouding, door 
contact, is te overbruggen, maakt echter ook juist tot erkenning van 
deze verstandhouding de weg vrij. 
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Intussen heeft Van den Berg de projectieleer ontmaskerd als een, in een 
bepaald bestaan, noodzakelijke leer. Dit moet echter consequenties heb-
ben voor een waardering van de wetenschap in het algemeen. Als de 
paedagogiek, gelijk Van den Berg aantoont, uit nood geboren werd, niet 
minder dan de psychiatrie en de sociologie, wat dan te denken van de 
andere wetenschappen, van de natuurwetenschappen bijvoorbeeld. Als het 
mogelijk blijkt, de projectieleer te doorzien als een vernuftige, zij het 
noodzakelijke kunstgreep op de mens en op de wereld, kan dan wellicht 
de natuurwetenschap doorzien worden als een nog veel vernuftiger, nog 
veel noodzakelijker kunstgreep? En wat maakte deze kunstgreep nood-
zakelijk? Straks kom ik hierop terug. 

Ongemerkt zijn wij nu een eind op het terrein der metabletica doorge-
drongen. Wij vatten het voorgaande nog even samen. Het menselijk 
bestaan is gegeven in een aantal relaties, die ervaren worden als meer of 
minder vanzelfsprekend. Verschuift er iets in een van die relaties, dan 
beïnvloedt zo'n verschuiving het gehele bestaan. De fenomenologie legt 
er zich op toe, de dingen zoals ze in die relaties ervaren worden, op te 
merken en weer te geven. De metabletica constateert dat de relaties die 
het menselijk bestaan bepalen in de geschiedenis van West-Europa ver-
anderd zijn en daarmee het bestaan zelf. Niet alle relaties lenen zich 
evengoed tot een historisch onderzoek naar zulke veranderingen, wel 
was het duidelijk dat zich sinds 200 jaar belangrijke veranderingen vol-
trokken hebben in de relatie van de mens tot zijn ouders en kinderen; 
dat er zich sinds ongeveer 100 jaar in de relatie van de mens tot de 
sexualiteit 2 ) zomede in die tot de samenleving eveneens essentiële ver-
anderingen voltrokken. Moeilijker was het, op veranderingen de hand te 
leggen in de relatie tot God, maar het wonder kon begrijpelijk en aanne-
melijk gemaakt worden. De relatie van de mens met zijn verleden en 
toekomst is te grillig voor een onderzoek. Hoe het gesteld is met de ver-
anderingen in de relatie tot de stof, dat zullen wij wellicht in de toekomst 
nog leren: een metabletica daarvan is in voorbereiding. 
Laat ons nu kijken naar veranderingen in een andere belangrijke relatie 
van de mens: die tot zijn eigen lichaam, en nauw samenhangend daar-
mee, die tot de dood. De onvoorstelbaar rijke resultaten van dit onder-
zoek werden neergelegd in slechts 600 pagina's; uiterst gebrekkig zal 
daarom mijn weergave moeten zijn. 
Wil het waar zijn dat in de relatie tussen de mens en zijn lichaam ver-
anderingen zijn opgetreden, dan betekent dat, gegeven de onscheidbare 
eenheid die subject en object in wezen vormen, dat het niet alleen de 
mens was die veranderde, maar ook zijn lichaam zelf. Met het lichaam 
veranderde weer de mens en met de mens veranderde de wereld. Het ma-
teriaal waaraan wij een eventuele verandering kunnen toetsen wordt ge- 

2 ) "Geen onderwerp is zo rijk aan metabletische factoren en tegelijk zo ontoegankelijk 
voor een metabletisch onderzoek als het onderwerp der seksualiteit. Er gebeurt te veel, 
het vele is bovendien van verschillend allooi. Het is of elke tijd alle factoren in elke 
gewenste schakering behelst. Toch is er, de eeuwen door, een onmiskenbare, min of 
mee rechtlijnige, in ieder geval niet-chaotische verschuiving van waarde en betekenis-
sen."(2: 132). Aldus een opmerking bij een poging de syphilis te benaderen vanuit een 
metabletisch gezichtspunt. 
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vormd door wetenschap, kunst, en litteratuur, die tezamen de uitdrukking 
vormen van wat het bestaan in een bepaalde tijd omvatte. Het is bekend 
genoeg dat men in de ene tijd de wereld anders verklaarde, afbeeldde en 
beschreef dan in de andere. Merkwaardig is daarbij, dat men bepaalde 
aspecten van die wereld, die voor ons gevoel in geen enkele beschouwing 
mogen ontbreken, absoluut ongemoeid en onbesproken liet, terwijl men 
niet moe werd zich bezig te houden met dingen die ons thans zo weinig 
meer zeggen, dat zij ons onbegrijpelijk voorkomen. Aldus spiegelt dat-
gene wat klaarblijkelijk zin gaf aan acties en gedachten in een vroeger 
bestaan, zich in een hedendaags luchtledig, en omgekeerd. 
Een van die aspecten heeft bijzondere betekenis voor nadere beschou-
wing, ten eerste omdat dit het jaartal 1225 als datering heeft en daarmee 
in chronologisch opzicht het begin van Van den Berg's betoog markeert, 
ten tweede omdat het een van de zeer belangrijke relaties van het bestaan 
betreft, namelijk die met de dood, ten derde omdat het de stelling onder-
schrijft dat zichbaar worden van een zaak naast een geheel duidt op 
vervreemding uit dat geheel, ten vierde omdat de passages erover, die ik 
U wil aanhalen, de inzet van het werk zo duidelijk weergeven. Ongeveer 
in het jaar 1225 dan, moet de oudst bekende afbeelding gemaakt zijn, het 
fresco van Melfi in Zuid-Italië, waarop drie levenden en drie doden 
elkaar ontmoeten, een thema dat zich tot ongeveer 1500 rijkelijk in de 
schilderkunst en litteratuur door Europa verbreid heeft, en dan plotseling 
en spoorloos verdwijnt. 
Het thema, onbegrepen zoals vrijwel alle verschijnselen waartussen Van 
den Berg verband legt, duidt erop dat de dood in het leven binnendringt. 
In het thema van de ontmoeting van de levenden en de doden is de dode 
(2: 98) „eloquent uit zichzelf, men stoot op hem en reeds heeft hij de 
levende zijn kreet naar het hoofd geslingerd. Hoort het denken aan de 
dood, als het verstaan van zijn (zozeer menselijke) maanroep, tot ons 
bestaan als zodanig, de beledigende confrontatie, zoals deze in het thema 
voorkomt, is daaraan vreemd. Om tot ons, levenden, vóórdat wij iets zeg-
gen, het woord te kunnen richten, moet de dood autonoom geworden zijn. 
Hij moet zich uit ons bestaan hebben losgerukt en vreemde zijn gewor-
den. Een vreemdeling: vandaar dat de levende schrikt. Terwijl de levende 
door het meest eigene — de dood, de dode — wordt toegesproken, is hij 
als door de bliksem getroffen, hij vertrouwt zijn ogen niet"... (2: 99). 
„Leven en dood worden door het thema, beide in absolute vorm, met 
elkaar geconfronteerd, men moet zeggen: tegen elkaar ingejaagd." 
• • • „Slechts wie de dood niet kent als zijn bezit, zijn eigen schat, als zijn 
makker, als zichzelf, ziet zonder verbazing dat de dode de levende tege-
moet treedt en hem de hand brandend op de schouder legt. Hem lijkt 
een ontmoeting van leven en dood zeer goed mogelijk — hoewel onoir-
baar: de dood mag zich niet tonen, de vreemde moet een vreemde, liefst 
een afwezige blijven. Zo verklaart hij de verbazing van de levenden op 
de afbeelding. Hij vergist zich wel. Niet is de levende op die afbeelding 
verbaasd, dat de dood zich wederrechtelijk meldt. Dat hij zich meldt, 
wekt zijn verbazing. — Konden wij nog zijn verbazing delen, die verba-
zing over het feit dat de dood zich meldt als een vreemde! 
„Het thema van de ontmoeting der drie levenden en drie doden bewijst 
een breuk in het menselijk bestaan daar waar vroeger gaafheid heerste. 
Zodat de vraag rijst: hoe was het leven dat de breuk niet kende, hoe het 
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bestaan dat leven en dood in één nam, en beide niet scheidde? Het be-
staan bijgevolg dat niet droomde van een ontmoeting van levenden en 
doden, dat van deze ontmoeting niet dromen kon, aangezien de levende 
de dode was, en de dode de levende." 
(2: 105) „Zij leefden, de mensen van vóór het thema, daaraan bestaat 
vanzelfsprekend geen twijfel, zij leefden echter niet alleen het leven, ook 
de dood. Zij hadden de dood in zich, op levende wijze; zij waren gelijk 
aan de dood. Men ziet wel, het is moeilijk te zeggen, zozeer zijn wij ver-
vreemd van een bestaan dat de dood aanvaardt." 
Zowel de relazen van de kruistochten als de grafbeelden in Saint Denis, 
die Van den Berg uitvoerig bespreekt, geven indicaties van de eenheid 
die toen nog tussen leven en sterven heerste. Niettemin is de eerste breuk 
gslagen in het menselijk bestaan; door welke oorzaak blijft absoluut duis-
ter. De eerste breuk — met een onvoorstelbare reeks van gevolgen die 
als een lawine het oude, gave bestaan bedelven onder een nieuw bestaan 
dat het onze is, en waarin de natuurwetenschap oppermachtig is. Het 
bedelven ging overigens langzaam en het kostte moeite, want, curieus 
genoeg, het oude bestaan blijkt weerstand te hebben geboden. Het oude 
bestaan, waarin elke door eigen aanschouwing verkregen anatomische 
kennis ontbrak, omdat het inzicht van Galenus voldeed, het inzicht dat 
(2: 55-64) hier met zoveel liefde en wijsheid opnieuw wordt geformu-
leerd. Een inzicht dat volledig past bij het lichaam dat ongeopend blijft, 
dat echter moet falen zodra blijkt dat het harttussenschot geen openingen 
bezit. 
Meer dan tweehonderd jaar duurde het echter, voordat de anatomie tot 
dat kardinale punt: het gesloten harttussenschot, was doorgedrongen. 
In 1316 seceerde Mundinus te Bologna het eerste menselijk lichaam. De 
op het eerste gezicht onbegrijpelijke complicaties die zich daarbij voorde-
den, het feit dat de eerste generaties van anatomen niets onderscheidden 
in de lichamen die zij sneden, dit geeft stof voor verbazingwekkende en 
overtuigende bladzijden. Tussen de feiten die er liggen: dat in het begin 
van de 14e eeuw het eerste menselijk lichaam geopend werd, het verschij-
nen van de pest in Europa, van het decolleté, en van de centrale pers-
pectief in de schilderkunst, alle tot dusver onverklaard, legt Van den 
Berg een verband dat teruggaat op het fresco van Melfi van 1225, 
waarop men de doden ziet afgebeeld met wormen in de buik (2: 116): 
„Honderd jaar voor Mundinus wordt aangekondigd, dat de mens een 
inhoud zal hebben, een dode inhoud, een in moderne zin dode, dat is 
levenloze inhoud ... die als zodanig niet heeft bestaan." Inderdaad ziet 
men iedere inhoud afwezig op de vroeg-Christelijke mozaieken; de gestal-
ten zijn plat afgebeeld, zonder perspectief; toch is de afbeelding goed. 
Maar in de 14e eeuw is dit niet meer voldoende. De centrale perspectief 
doet het lichaam ten duidelijkste met rondingen, dat is, met inhoud af-
beelden. Dezelfde inhoud van het menselijk lichaam was het, die Mun-
dinus naar het mes deed grijpen, een ongehoorde en adembenemende 
daad, een daad die door een veranderd bestaan noodzakelijk geworden 
was, een bestaan dat Mundinus dwong te onderzoeken wat de nieuwe 
inhoud was. 
Driehonderd jaren moesten verstrijken voordat eindelijk Harvey in 1628 
met de ontdekking van de bloedcirculatie het wonderlijk-traag verlopende 
proces van de opening van het menselijk lichaam voltooit. Een geweldige 
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prestatie: hoe geweldig, dat zien wij aan Vesalius, die in het merkwaar-
dige jaar 1543 zijn werk De Humani Corporis Fabrica publiceert. Vesa-
lius ziet al veel meer in het lichaam dan Mundinus, echter veel minder 
nog dan Harvey, en hij weet geen raad met het harttussenschot, dat ook 
de anatomen nog driekwart eeuw na hem voor raadsels zal stellen. Het 
blijkt echter dat in de tijd rond Harvey niet alleen de anatomen intense 
aandacht aan het hart schenken, maar tevens, op geheel andere wijze, de 
mystici, Jean Eudes en de zeer vele anderen die zich bezighielden met de 
devotie van het Heilig Hart, waarover bijzonderheden in 3: 64-104; 
123-133. 
Het menselijk lichaam, zoals het was voordat in 1316 de eerste anato-
mische snede het voor de buitenwereld begon te ontsluiten, was een vol-
strekt eigen lichaam, maximaal gevuld met een uniek leven, dat pas week 
met het intreden van de dood. Geen enkel uniek leven is echter bestand 
tegen onderzoekende ogen: voor de blik van de anatoom uit verdween 
dat unieke leven, waardoor tevens de dood veranderde. Pas zonder dat 
unieke leven kon het lichaam worden tot inhoud die aan andere inhouden 
gelijk kan worden gedacht: niet een, maar Het lichaam onderzoekt de 
anatoom. Als een uniek leven verdwijnt, kan een unieke, een vreemde 
dood binnentreden; zo ongeveer is de gedachtengang die leidt naar het 
denkbeeld dat de pest, die in Europa heerste van 1348 tot 1666, een me-
tabletische ziekte geweest moet zijn: een ziekte die mogelijk werd door 
een opgetreden verandering van de relatie van de mens tot zijn lichaam 
en de dood. 
Noch het verschijnen noch het verdwijnen van de pest werden ooit be-
vredigend verklaard. Wat hier gegeven wordt, is natuurlijk allerminst 
een verklaring, maar wel het leggen van een onontkoombaar verband. 
Een niet aanlokkelijk verband, vanwege de onontkoombaarheid niet, maar 
nog minder vanwege de conclusies waartoe het de lezer voeren kan. 
Want, in het licht van het voorafgaande over de verschuivingen van 
leven en dood, wordt men dan niet gedreven naar het denkbeeld dat 
wellicht ook de kanker een metabletische ziekte is? Kanker, dat wil zeg-
gen celdeling, ongebreidelde celdeling, dat is leven, maximaal ontembaar 
leven, dat, overal binnendringend, het leven zelf op de meest afgrijselijke 
wijze te gronde richt: het leven, door het leven, ter dood brengen. In de 
zin als die waarin Van den Berg het leven van het gesloten lichaam be-
schrijft, doen wij dat inderdaad. Zozeer is ons „levende-  leven vervreemd 
van het leven van het gesloten lichaam, dat men mag zeggen dat inder-
daad clát leven ter dood gebracht is en zelfs, omdat het ons aller oor-
spronkelijke leven is, nog dagelijks ter dood gebracht wordt. Zonder dat 
iemand dit bewust wilde of dat een ander bij machte was, het te verhoe-
den. Het is beter, de onafzienbare consequenties welke het denkbeeld van 
de kanker als metabletische ziekte oproept, hier niet aan te roeren, en 
het bij deze persoonlijke kanttekening te laten. U zult het woord kanker 
in een dergelijk verband als hier gesuggereerd, bij Van den Berg namelijk 
nergens vinden. 

Harvey's ontdekking dat het bloed circuleert, initieerde in 1628 de ont-
wikkeling der moderne physiologie en geneeskunde. Aangetoond kan 
echter worden dat zijn werk niet een wetenschappelijke prestatie is zon-
der meer. Evenals de anatomische ontdekkingen van zijn voorgangers 
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heeft hij, ontdekkend wat er was, een overwinning bevochten, „een over-
winning op een vijand op de terugtocht, maar een vijand die talmt, en die 
talmend slag levert". Newton ontdekt weldra de zwaartekracht, óók met 
een zekere aarzeling, in dezelfde tijd dat zwaarte een nieuwe eigenschap 
wordt van het menselijk lichaam. Zowel in de schilderkunst als in de 
architectuur blijkt die zwaarte zich, op zeer verschillende wijzen, maar 
als zwaarte, te hebben uitgedrukt, gelijk Van den Berg aantoont. 

Het openen van het lichaam was een van de exponenten van een ver-
schuiving in het bestaan, met name in de relatie tot de dood, die in 1225 
voor het eerst zichtbaar werd uitgebeeld. Door de anatomie nu, wordt de 
inhoud van het lichaam gemaakt tot een preparaat, vergelijkbaar met 
andere preparaten, 's mensen binnen wordt toegankelijk en daarmee in 
zekere zin gelijk gemaakt aan de wereld buiten. Die gelijkmaking van 
binnen en buiten, die het mogelijk maakt dat binnen evenzeer als buiten 
dezelfde wetten zullen gelden, was de voorwaarde voor het ontstaan der 
natuurwetenschappen. Descartes was degene die aan die voorwaarde een 
filosofische vorm gaf, dwz. die voorwaarde intellectueel onaantastbaar 
maakte. 

In hetzelfde decennium als dat waarin Harvey de bloedsomloop ontdekte, 
werkte Descartes de merkwaardige stellingen uit waarin hij verklaarde 
dat alle dingen in wezen aan elkaar gelijk zijn vanwege het feit dat alle 
dingen uitgebreidheid bezitten (1: 59 e.v.). Aldus stichtte Descartes in 
de wereld een continuum. Binnen dit continuum konden wetten en expe-
rimenten gelden. Het verkreeg weldra zo'n grote plaats in het westerse 
denken, dat alles wat buiten dit continuum lag, geleidelijk in discrediet 
kwam. Want Descartes' continuum doorbreekt een ander continuum: de 
eenheid van leven en dood in het oude bestaan verdroeg niet dat het 
lichaam geopend werd; de eenheid die de natuurwetenschap aan de 
wereld opdrong verjoeg de oude eenheid van leven en dood, zo radicaal 
tenslotte, dat de dood in het bestaan dat het onze geworden is, tot het 
uiterste werd ontkend en teruggedrongen. 

Willen de natuurwetten alom geldig zijn — en anders heeft natuurwe-
tenschap geen zin — dan zal zij dienen aan te tonen dat alle ruimte de-
zelfde ruimte is en alle tijd dezelfde tijd. Heden en toekomst dienden daar-
om gelijkgeschakeld te worden met verleden, dwz. de toekomst is een on-
eindig verlengd verleden. Door Descartes voorbereid, formuleerde Leibniz 
in 1704 deze gedachte voor het eerst. In de geologie maakte zij het actu-
aliteitsprincipe van Lyell mogelijk (1830-1833: de oorzaken van thans 
zijn de oorzaken van vroeger), in de biologie de evolutiegedachte van 
Darwin (1859: alle huidige vormen lagen in vroegere besloten); zie 1: 
38-78. Bovendien stond de natuurwetenschap voor de opgave, alle ruimte 
gelijk te schakelen, tegen ons weten in dat elke ruimte op specifieke wijze 
anders is: gewijd, of dierbaar, of vijandig; het meest eigen is de ruimte 
die wijzelf door ons lichaam innemen: daar was ook de meeste weerstand 
te overwinnen. Het menselijk lichaam bleek voor de natuurwetten bijzon-
der moeilijk toegankelijk, zelfs bleef het nog een tijdlang ongehoorzaam 
aan de zwaartekracht. Op de   pagina's volgende op 235 van deel 3 vindt 
men beschreven  hoe moeilijk het aanvankelijk was, het menselijk lichaam 
te wegen. Het is dan ook een enorme ingreep. Wie staat en loopt heeft 
immers geen gewicht? Ondenkbaar dat mijn staan en lopen, ja alles wat 
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mijn lichaam doet, wat dus mijn lichaam is, uit te drukken zou zijn in een 
categorie die het gemeen heeft met een mud aardappelen. 
Voor Da Vinci omstreeks 1500 was het inderdaad ondenkbaar. Hij dacht 
erover na hoeveel bloed het hart verplaatst, en komt tot geen andere 
conclusie dan „veel-  (2: 48). Harvey in 1628 is de eerste die de naar 
ons idee zo simpele rekensom maakt van zoveel liter per minuut. In de 
tijd tussen Da Vinci en Harvey drong het tellen en meten en wegen in 
het menselijk lichaam door. In het ongeopende lichaam was dit niet mo-
gelijk; men zou het zinloos en afschuwwekkend hebben gevonden. 
„Wie het lichaam opent" zegt Van den Berg (2: 219), „opent niet al-
leen, maar verandert in de eerste plaats. De bezitter van het lichaam 
neemt de vlucht, hij beëindigt zijn incarnatie. Daar waar het mes komt, 
is hij verdwenen. Waar het licht valt, is hij niet te vinden. Wil men hem 
vinden, de persoon van het lichaam, dan moet men het lichaam sluiten. 
Het lichaam is ons lichaam zo lang het gesloten blijft; wie het lichaam 
opent doodt het lichaam, hoeveel leven hij nog daarna in dat lichaam 
mag ontdekken.-  Met andere woorden: wanneer het lichaam geopend 
wordt (dwz. met het doel, de inhoud ervan te leren kennen), dringt de 
buitenwereld erin door en wordt de ziel van dat lichaam in opschudding 
gebracht. Dit is niet zomaar een spel met woorden. Een van de vele oude 
tegenstellingen die als zodanig in deze gedachtenwereld niet meer erkend 
worden, is namelijk die tussen lichaam en ziel. Hierdoor wordt het mo-
gelijk, een nieuw beeld van de waarneming te ontwerpen. Langzaam gaat 
dat beeld zich in de loop van de drie boeken aftekenen, en het loont de 
moeite, het uit de stukjes en beetjes die vooral in deel 3 gevonden wor-
den, weer samen te voegen, gelijk professor Van den Berg dat zelf wel 
eens op college gedaan heeft. 
Reeds in het begin van het eerste boek van het Menselijk Lichaam wordt 
het raadselachtige feit behandeld dat de eerste generaties van anatomen 
niets onderscheidden in het lichaam dat zij begonnen waren te openen. 
Opmerkingen in het tweede boek daarvan suggereren dat in de 16e eeuw 
(als tegenpool van een verandering van het lichaam) de dingen zodanig 
veranderden, dat zij op een andere wijze gezien moesten worden, met 
een nieuw zien dat zich uit de gemeenschap die alle zintuigen tezamen 
vormden, begon los te maken. Mens en wereld scheidden zich in de loop 
van de 16e eeuw op zodanige wijze dat het menselijk innerlijk ontstond, 
waarop Luther inhaakte door te verkondigen dat de mens juist door zijn 
innerlijk met God verbonden is. Da Vinci maakte de scheiding zichtbaar 
op zijn schilderij van Mona Lisa: achter haar het eerste landschap, waar-
neembaar geworden omdat het een mens tegenover zich vindt die het los 
kan denken van zichzelf; tevens ontstaat in die mens het innerlijk, dat 
La Gioconda aanstonds verzegelt door haar glimlach (1: 242). Een eeuw 
later voerde Descartes de scheiding in de filosofie in: subject staat in het 
vervolg tegenover object. 
Descartes formuleerde ook de wijze van waarnemen die hierbij past. 
Prikkels treffen de zintuigen, worden daar in zenuwimpulsen omgezet, 
die in de hersenen tot bewustzijn komen. Het waarnemende subject blijft 
daarbij als het ware passief; de waarneming zelf is „objectief-  en mede-
deelbaar, en kan ook in principe oneindig vaak op precies dezelfde wijze 
worden herhaald. In de laatste honderd jaar, nu de scheiding tussen sub-
ject en object weer aan het verdwijnen is doordat de mens en de dingen 
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weer bij elkaar terugkomen, krijgt ook de waarneming weer een andere 
vorm. Niet passief is de mens die waarneemt; hij zoekt het waargenomene 
onafgebroken (waarnemen is, zegt Bergson al in 1896, „une sollicitation 
de mon activité-  ). Hij is bij wat hij waarneemt, hij is er bovendien altijd 
met een ander samen. Wie niet met een ander samen ergens is (met zijn 
aanwezigheid in persoon, of zijn lessen, zijn boeken, zijn theorie), zoals 
Mundinus voor het eerst geheel alleen in het menselijk lichaam was, kan 
niets waarnemen. Elk contact waarin een waarneming geschiedt — en 
een waarneming geschiedt nooit anders dan in een (reëel of imaginair) 
contact — heeft een bepaalde, zij het welhaast onmogelijk te definiëren, 
inhoud. Bovendien verandert de inhoud van elk contact onophoudelijk, 
en verschuift daarbij van eeuw tot eeuw met het bestaan mee. De waar-
neming is daardoor niet alleen moeilijk geheel mededeelbaar, maar in 
principe ook nooit precies te herhalen. Waarnemen is dus een vorm van 
samenzijn, die ons de ander mede doet kennen. 
Na Descartes leefde de ziel gescheiden van de dingen. Tussen de ziel 
en de dingen bevond zich een vacuum. Dit vacuum groeide en werd bij-
zonder sterk voelbaar in de 18e eeuw. De emoties van die eeuw zijn emo-
ties om niets. Het vacuum tussen ziel en wereld werd gevuld met zuch-
ten om niets, met tranen om niets, met volupté om niets. Tenslotte, be-
toogt Van den Berg, heeft de ziel, het subject, het lichaam verlaten, en 
werd weer één met de dingen. In 1874 werd die verschuiving in het be-
staan merkbaar. De dingen begonnen te bewegen, zij kwamen naar de 
mens toe: in de schilderkunst waar dan het impressionisme verschijnt is 
de eerste beweging der dingen uitgebeeld. In datzelfde jaar 1874 valt de 
ontdekking van de kniepeesreflex, een andere indicatie dat de ziel, de wil, 
de persoon zelf, bezig is zijn lichaam te verlaten: hij die aan de proef 
onderworpen wordt, moet zijn been volkomen vergeten — wat hetzelfde 
is als verlaten — anders komt er geen reflex. In de wijsbegeerte, de an-
dere spiegel van het menselijk zijn, wordt omstreeks 1874 Brentano voor 
het eerst sinds de middeleeuwen de intentionaliteit gewaar, begin van 
een beweging van het subject naar de dingen toe, een beweging die om-
streeks 1900, met Husserl als getuige, werkelijk voltooid zal zijn. Het 
lichaam is dan verlaten. De Riintgenstralen hebben de laatste inhoud 
zichtbaar gemaakt, de centrale perspectief verdwijnt uit de schilderkunst, 
en Picasso kan dan lichamen gaan schilderen die nog slechts uitge-
woonde resten zijn. Het subject is aangekomen bij de dingen, bij de ele-
menten, opnieuw het contact zoekend dat verbroken werd bij het afscheid 
van de elementen dat door Breughel werd uitgebeeld omstreeks 1555, 
op zijn raadselachtige schilderij De val van Icarus. 

Maar het is niet gelukt, dat is de laatste constatering. Wel is de mens 
bij massa's de natuur ingedreven, naar de wegen en de stranden, maar 
zijn vertoeven daar is niet meer dan een zinloos rondhangen; hij is niet 
meer in staat de vier elementen als een wezenlijk deel van zijn bestaan 
op te nemen. Te ver, suggereert Van den Berg, is het bestaan verscho-
ven, van volstrekte eenheid tussen leven en dood onder uitsluiting van 
de werkelijkheid der natuurwetenschappen,  naar een volstrekte opneming 
van het leven in die nieuwe werkelijkheid, een leven dat daardoor een 
ander leven geworden is, met de dood nog slechts als zinloos, ongewenst 
en onbegrepen einde. Terugtreden uit het bestaan dat het onze is, naar 
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het bestaan waaruit wij voortkwamen, is niet mogelijk en zou niemand 
baten. Wel kan men, met voorzichtig en ontspannen speuren, het oude 
bestaan opnieuw ontdekken, het oude bestaan dat zijn verschieten in de 
kinderjaren nog even voor elk van ons opende. 
Afgezien van de levensverrijking, houdt die ontdekking nog een bijzonder 
belang voor ons in. Het menselijk bestaan dat wij het oude bestaan kun-
nen noemen, zal nooit gehéél van het huidige scheidbaar zijn. Het oude 
en het nieuwe bestaan, vervreemd naast elkaar voortlevend, dreigen el-
kaar daardoor te ontkrachten. De nabijheid van een vreemde wereld 
brengt elk mens in een vage onzekerheid, trekt hem naar een nulpunt 
tussen beide werelden in. Dit kan alleen niet gebeuren als de mens tot 
beide werelden vrijelijk toegang heeft; hij kan dan heen en weer geslin-
gerd worden, maar heeft in elk geval de mogelijkheid om zich te verstaan 
met het in beginsel bekende. 
Voor onszelf en voor onze naasten is het van vitale betekenis dat wij in 
de allerbelangrijkste relaties waardoor ons leven en het hunne bepaald 
wordt, zekerheid kunnen aanbrengen. Echter, zekerheid die aan een deel 
van de werkelijkheid voorbijgaat, is geen zekerheid. Dit deel nu van de 
werkelijkheid van het leven dat voor ons allen voor het grijpen ligt en 
dat toch zo ernstig in discrediet raakte, een werkelijkheid waarin een deel 
van ieder van onzelf steekt, dat heeft Van den Berg hier opnieuw ont-
sloten in een uniek stuk litteratuur. 

Het is niet voldoende op te merken dat de drie delen metabletica goed 
geschreven zijn; ze zijn goed gedacht. Inhoud en vorm zijn onscheidbaar. 
Eenzelfde gedachte wordt uitgedrukt op duizend manieren, telkens in 
een andere nuance en in een nieuw verband. Het is daarom ook wel be-
grijpelijk dat niemand kon zeggen wat de boeken behelzen: van 1000 
manieren waarop een gedachte zo goed is gezegd, kan niemand er 999 
laten vallen zonder zeer onduidelijk te worden. 

Menno ter Braak is bij mijn weten vrijwel de enige schrijver (het „vrij-
wel-  heeft betrekking op Carry van Bruggen) wiens werk door een der-
gelijke verwevenheid van vorm en inhoud gekenmerkt wordt. Ook afge-
zien van die overeenkomst valt niet te twijfelen aan de bewondering die 
Ter Braak zou hebben toegedragen aan de man die op zo zuivere en 
oorspronkelijke wijze diens ideaal vertegenwoordigt van eerlijk denkend 
en schrijvend wetenschapsman. Men legge eens „Politicus zonder Partij" 
en vooral het hoofdstuk daaruit „Nietzsche contra Freud" naast dit werk 
en merke de overeenkomst op waar beide auteurs vragen naar het belang: 
waarom zekere theorieën en wetenschappen nodig waren, hun eerlijkheid 
om voor het eigen intellectueel belang uit te komen, de snelheid van hun 
stijl en denken, hun lust om alle lijnen die van een onderwerp uitgaan te 
vervolgen, hun afkeer van denksystemen en hun behoefte die te door-
zien, hun universaliteit, en vooral in hun psychologie, die Ter Braak een 
„psychologie van de oppervlakte" zou hebben genoemd. Maar in tegen-
stelling tot Ter Braak, die met zijn zeer gescherpte agressiviteit allerlei 
„gevestigde-  evenwichten slechts zocht te verstoren, is het Van den 
Berg's constant streven, te zoeken naar nieuwe, betere evenwichten. 'Wie 
in zijn werk een aanval ziet, ziet half. Evenwicht mogelijk te maken tus-
sen tegendelen, herstel te vinden tussen verloren gegane betrekkingen, 
dat is het doel. Aanval is bij Ter Braak doel, bij Van den Berg middel, 
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één van de middelen die hij gebruikt, gelijk de andere, uiteindelijk om 
te genezen. 
Maar het is niet afdoende, de goede bedoelingen van een schrijver te 
raden om zich dan des te meer te verbazen over de weerstand die hij 
ontmoet. De weerstanden die de metabletica heeft opgeroepen, dat is wel 
gebleken, zijn keihard, en niet zonder reden. Wie namelijk gaat naden-
ken over de vraag wat de metabletica nog overlaat van de onverganke-
lijkheid van die normen die in deze zeer bezeten wereld nog voor onwrik-
baar gelden (dank zij wellicht het feit dat zij nimmer werden besproken), 
zal weinig vinden. Het werk laat geen andere conclusie dan deze, dat 
alle waarden van het bestaan veranderen mèt het bestaan, al heeft Van 
den Berg de kwestie nergens aldus gesteld, ofschoon hij er dicht bij 
komt. Van „Het Menselijk Lichaam" is juist de inzet een critisch onder-
zoek naar de achtergrond van een van de meest universeel geldende nor-
men van het bestaan dat het onze is: „Behoudt en verlengt het leven!" 
De macht van dit credo in onze tijd is waarschijnlijk vergelijkbaar met 
„De sexualiteit bestaat niet" uit de vorige eeuw, die ongeveer haar hele 
normenpatroon op dit taboe had gebaseerd! Het taboe is, dank zij Freud, 
gevallen, en dank zij hem kennen wij het merendeel der waarden en zin-
gevingen uit de vorige eeuw nog slechts als curiosa. Weg crinolines, 
herensociëteiten, vlugzout, duels, nonnenkloosters, bordelen, en beklede 
poten van vleugelpiano's! Wat moet onze eeuw, beoordeeld naar de 
maatstaven van de vorige, wel een toonbeeld van ontreddering zijn! Aan 
dit gehele normenstelsel, resp. de ineenstorting ervan, ligt één factor van 
metabletische aard ten grondslag: een verschuiving van „de sexualiteit 
bestaat niet" naar „de sexen weten alles van elkaar". 
Aangetoond zijnde, dat ook het credo „behoudt en verlengt het leven'', 
anders gezegd „alles wat te maken heeft met de dood bestaat niet", een 
metabletische oorsprong heeft, kan men trachten zich de ontreddering 
in te denken, die er naar Onze maatstaven zal zijn wanneer dit taboe mocht 
worden opgeruimd, gelijk het taboe op de sexualiteit uit de vorige eeuw. 
Men belandt direct in het onvoorstelbare. Weg ziekenhuizen, crematoria, 
dierenbeschermers, kankerbestrijding, gerontologen, en betogingen tegen 
de doodstraf! Niet vreemd is het daarom dat velen een werk, waarin 
wordt uiteengezet dat dit alles er niet altijd is geweest, en dat daarvoor 
nauwkeuriger definieerbare en aanzienlijk minder geruststellende oorza-
ken zijn aan te wijzen dan de dierbare „vooruitgang", instinctief afwij-
zen, zij het met niet veel doeltreffender argumenten dan „journalistiek" 
en „charlatannerie". Ook om minder verafgelegen redenen is het begrij-
pelijk dat men moeite heeft een werk te aanvaarden dat iedere weten-
schapsman jaloers moet maken vanwege de grote oplagen en iedere jour-
nalist vanwege de aristocratische intelligentie. Neem alleen al het feit 
dat Van den Berg met minder wetenschappelijke termen toekan dan de-
genen die hem recenseren, en dat hij wetenschap durft noemen „een zaak 
van redelijke bewogenheid" ( 1: 22) waarbij hij die bewogenheid niet 
maskeert maar als een levende kracht vasthoudt in zijn betoog. Voeg 
daarbij het ongehoorde, dat hij het falen en doodlopen van een enkele 
gedachtengang niet zorgvuldig uitkrast — en toch, zó en niet anders 
wordt wetenschap gemaakt! 
Van den Berg verraadt de wetenschap? Hij verraadt de trucage der we-
tenschap. Hij verraadt dat wetenschap alleen objectief is binnen de gren- 
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zen van een objectiviteit die zij eerst zelf heeft uitgezet, en hij verraadt 
de autoriteit die verbiedt vragen te stellen welke in die objectiviteit niet 
passen. Daarmee is de waarde van de wetenschap niet verkleind, maar 
wel is de wetenschap teruggebracht, mèt de kunst, tot één van de kanten 
van een grotere zaak. Kunst en wetenschap zijn „slechts-  verschillende 
vormen waarin een bestaan zich laat uitdrukken, door bezetenen die al 
hun vezels uitknijpen, door dezulken die op een of andere wijze aan de 
spits van hun tijd lopen. 
Wie aan de „wetenschappelijkheid-  van deze werken mocht twijfelen, 
zij gewezen op het licht dat zij werpen op verschijnselen die ten dele 
erkend onopgeloste vraagstukken vormden, ten dele zelfs als zodanig 
nog onopgemerkt waren gebleven. Hoe kon het driehonderd jaar duren 
voordat de anatomen werkelijk alle structuren in het geopende lichaam 
onderscheiden? Hoe kon de pest spoorloos na eveneens driehonderd jaar 
uit Europa verdwijnen? Hoe is het mogelijk dat Descartes een reflex- 
beweging beschreef en dat tweehonderd jaar lang boeken verschenen 
over de spieren en de motoriek voordat de reflex binnen het bereik der 
neurologen kwam? Hoe komt het dat niemand voor 1628 het hart hoorde 
kloppen? Zo kan ik doorgaan. 
Onwetenschappelijk is Van den Berg alleen in de zin van: onnatuurwe-
tenschappelijk. De tovercirkel die het natuurwetenschappelijk denken in 
ons bestaan getrokken heeft, wordt hier wellicht voor het eerst bewust 
en opzettelijk doorbroken. En het moet bijzonder pijnlijk zijn voor hen 
die zich critiekloos schaarden in de rijen der alom-agressieve natuur-
wetenschap, om aangetoond te zien dat die universeel geldende weten-
schap alleen universeel geldt binnen de universaliteit die zij daarvóór met 
een machtige cartesiaanse kunstgreep aan de wereld had opgedrongen. 
Maar — gáát het licht dan niet met 300.000 km/sec. door de ruimte? 
Natuurlijk; alleen: het weten van 300.000 km/sec. behoort in een wereld 
die een andere wereld, met een ander weten, zinloos wil maken. Steeds 
in de afgelopen eeuwen werd de wereld van de fysica uitgespeeld tegen 
de andere wereld waarin de fysica zinloos, overbodig, en schadelijk is, 
waar 300.000 km/sec. een zingeving ontkrachten, en toch een zingeving 
die, net als het madeliefje, maar één ogenblik nodig heeft om de mens die 
er ontvankelijk voor is te overtuigen. Waarom dan niet eens deze zin-
geving laten gelden boven de zingeving van het soort waar de botanicus 
een lange studie voor nodig heeft? Waarom niet getracht een evenwicht 
te vinden door ons de verdrukte wereld weer te tonen, zo schoon en 
verleidelijk mogelijk, waarin het geluk zoveel eenvoudiger voor het grij-
pen ligt? Voor ons geluk zullen wij moeten trachten, de laatste wereld 
weer te leren betreden, hoe vijandig de beide werelden elkaar nu nog 
zijn. 
Dat oude bestaan, van het gesloten lichaam, is ons wel allen in principe 
bekend. Het is het bestaan van kinderen en van verliefden. „De be-
minde-  (2: 228) „heeft geen lichaam. Het is onnauwkeurig gezegd. De 
beminde heeft een gesloten lichaam; ten opzichte van het open lichaam 
slechts een herinnering. De beminde heeft niets van het lichaam dat de 
anatomie beschrijft en uitbeeldt. Alles wat bij haar aan dit lichaam her-
innert, verstoort.-  (2: 229): „De geliefde heeft geen gewicht. Is zij een 
uitzondering? Of maakt zijn een eigenschap duidelijk die wij allen bezit-
ten? Bewijst zij ons, de geliefde, dat wij allen, mannen en vrouwen, ver- 
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liefden en niet-verliefden in een bepaalde zin geen gewicht hebben? —
Hebben wij gewicht als materie? „Wegen" wij als zand, als een rotsblok? 
Of is ons lichaam gekenmerkt door een eigenschap die het lastende ka-
rakter, zo eigen aan dode dingen, opheft?" 
„Wie verliefd is" (2: 226) „houdt van het kleine geluid dat de stilte 
hoorbaar maakt: de wind in de bomen, de zachte adem en het kloppende 
hart. Hij is ontvankelijk voor het kleine licht dat de duisternis toont: de 
sterren, het licht van de vuurtoren langs de hemel, het matte schijnsel 
op lippen, op ogen, op haar — en de maan." (2: 223). „Wat er aan 
ander bestaan is geweest, en wat nog, ondanks alles, aan „ander bestaan" 
voorkomt, toont zich niet openlijk maar leeft in de schemer." 
Het leeft in de schemer. Verkeerd is het in die schemer het licht te wil-
len ontsteken dat de natuurkunde ons gaf. Wie dat wil, zal dat wat er 
in de schemer leeft nooit vinden. Zelf moet men die schemering binnen-
treden, eerder voelend dan onderscheidend, eerder luisterend dan ziende 
trachtend het vertrouwen te herstellen tussen ons en de dingen, tussen 
het leven en de dood. 
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B. LANDHEER 

BEWAPENING EN ONTWAPENING ALS 
FACTOREN IN DE HUIDIGE WERELDSITUATIE *) 

Indien men de mensheid in haar geheel in ogenschouw neemt, dan kan 
men niet anders dan tot de conclusie komen, dat de wereldmaatschappij 
zich nog in een zeer rudimentaire staat van ontwikkeling bevindt en dat 
van een wereldbeschaving in de ware zin des woords nog in geen enkel 
opzicht sprake is. 
De machtigste volken staan tot aan de tanden gewapend tegenover 
elkaar, en de atoombewapening, waarover zij beschikken, is niet alleen 
in staat het leven van de mensheid in haar geheel te vernietigen maar het 
zou eveneens het aangezicht van onze aarde op radicale wijze kunnen 
veranderen. Aan de kreditzijde staan de pogingen van de internationale 
organisaties en de toenemende verontrusting in vele landen, die leidt tot 
pogingen voor een „vredeswetenschap-  of tot directe protestacties tegen 
de huidige alarmerende toestand. 
Toch kan men alleen vaststellen, dat werkelijke wijzigingen ten goede 
zich eigenlijk niet voordoen, ofschoon het idee ontstaan is, dat een even-
wichtspolitiek tussen Oost en West voorlopig de beste oplossing blijkt 
te zijn. Zelfs deze houding heeft het dusver meer tot vermoede resul-
taten geleid dan tot duidelijk aanwijsbare maatregelen, waaruit de rest 
van de mensheid concrete conclusies zou kunnen trekken. 
Er is dus alle reden aanwezig, dat zo veel mogelijk mensen en groepen 
zich de vraag gaan stellen, hoe de tegenwoordige situatie zich ontwikkeld 
heeft en in welke richting men naar verbetering in de vorm van grotere 
zekerheid en veiligheid zou kunnen streven. Wat het tweede deel van de 
vraag betreft, bestaat helaas de neiging vrome wensen te formuleren en 
het daarbij te laten, ofschoon de eerste noodzakelijkheid is te erkennen, 
dat iedere wereldburger mede verantwoordelijk is voor de tegenwoodige 
toestand. 
Het idee, dat altijd „de anderen-  schuldig zijn is een van de hoofdhin-
derpalen voor het vinden van werkelijke oplossingen. Even weinig be-
vredigend is de houding, alsof er een juridische of economische formule 
voor een wereldmaatschappij zou bestaan, want men kan uit het falen 
van deze formules concluderen, dat zij klaarblijkelijk geen werkelijke op-
lossing zijn. 
Het ontstaan van een wereldmaatschappij zal meer inspanning en offers 
kosten dan alleen vóór een internationale rechtsorde of een politie-macht 
van de Verenigde Naties te zijn, om maar enkele van de algemene leuzen 
te noemen, die geen duidelijke en onmiddellijke realiteit bezitten. 

* Noot van de redactie: Voordracht gehouden op de Voorjaarslanddag van de Stichting 
Socrates over „Wetenschap van de oorlog-  op 12 mei 1963 in „De Tempel" te Over-
schiet Deze rede werd voorafgegaan door een inleiding van Prof. Dr. F. van Heek over 
„De sociologische aspecten van het oorlogsverschijnsel", reeds eerder uitgesproken in 
het kader van een aantal studium-generale-lezingen, georganiseerd door de Rijksuniver-
siteit te Groningen; deze lezingen zijn in een afzonderlijke publicatie uitgegeven. 
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Iedere analyse van de huidige wereldsituatie moet eerst de vraag stellen, 
hoe de tegenwoordige situatie zich ontwikkeld heeft, voordat het pro-
bleem van eventuele veranderingen op zinvolle wijze kan aangesneden 
worden. 
Ofschoon het verleidelijk zou zijn te pogen de huidige situatie als histo-
risch gegroeid te schetsen, staat de tijd dit niet toe, en er zal dus hoofd-
zakelijk ingegaan worden op de kwestie van bewapening en ontwapening, 
ofschoon het niet geheel juist is deze problemen te isoleren uit de totali-
teit van de tussen-menselijke betrekkingen. 
De tegenwoordige bewapening, en meer speciaal de nucleaire bewapening 
heeft zich ontwikkeld uit een vergaande samenwerking tussen politiek, 
militair apparaat, wetenschap en industrie, die in deze mate niet bestond 
voor de Tweede Wereldoorlog. 
In de negentiende eeuw, en nog meer in de achttiende, werd oorlog-
voering gezien als een middel tot het bereiken van politieke doeleinden. 
De diplomaten en de militairen volgden hun eigen systemen, en er was 
minder sprake van een volledige inschakeling van wetenschap en industrie 
om de oorlog vernietigender te maken. Integendeel, het idee van de be-
perkte oorlog bleef doorwerken tot aan de Eerste Wereldoorlog, ofschoon 
het reeds gedeeltelijk aangetast werd door het idee van de massale en ge-
industrialiseerde oorlog, die op totale vernietiging gericht is. Ook het 
internationale recht poogde tot een beperking van de oorlog te komen, 
omdat dit paste bij de mentaliteit van de leidende staten. 
Een aardige illustratie geeft R. Gilpin in zijn boek „American Scientists 
and Nuclear Policy" 1): Gedurende de Eerste Wereldoorlog weigerde 
Lord Rutherford het verzoek om research voor het leger te doen met de 
motivering, dat zijn atoom-studies tot een resultaat zouden kunnen leiden, 
dat belangrijker was dan de oorlog, nl. de kunstmatige splijting van het 
atoom. Ook in de Verenigde Staten bestond er geen belangstelling voor 
om geleerden direct in het oorlogswerk in te schakelen. 
Het ontstaan van de totalitaire staatsopvatting veranderde deze houding. 
Het wat het nationaal-socialisme, dat alle nationale energie trachtte in te 
schakelen voor politieke doeleinden. Dit leidde tot het vermoeden, dat 
Duitse geleerden bezig waren te trachten de atoomsplijting te gebruiken 
voor politieke doelstellingen. 
Sommige Duitse refugié-geleerden brachten President Roosevelt op de 
hoogte van deze tendenties en adviseerden, dat de Verenigde Staten zich 
uit zelfbescherming zouden toeleggen op nuclaire bewapening. In de 
herfst van 1942 slaagde de eerste ketting-reactie, onder leiding van de 
Italiaanse geleerde E. Fermi, aan de universiteit van Chicago, gevolgd 
door het vermaarde Manhattan Project, dat gericht was op de productie 
van uranium-bommen. 
De ontwikkeling van de kern-energie voor militaire doeleinden veroor-
zaakte een gewetensconflict onder de atoomgeleerden. In 1944 richtte 
Niels Bohr een memorandum aan President Roosevelt, waarin hij wees 
op het grote gevaar van de spreiding van nucleaire bewapening, terwijl de 
superioriteit van één land niet anders dan een tijdelijke illusie zou kunnen 
zijn. Als enige oplossing zag Bohr het plaatsen van de kern-energie onder 

1) Princeton, Princeton University Press, 1962. 
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internationale contróle, zoals later werd voorgesteld in het Baruch-plan. 
Het idee van geheimhouding van technische kennis werd door Bohr vol-
komen verworpen. Een vergelijkbaar standpunt werd ingenomen in het 
Franck Report. dat uitging van de atoomgeleerden te Chicago. 
Het gebruiken van de atoombom tegen Japan werd door sommige atoom-
geleerden afgeraden, ofschoon er wel voorstellen waren voor het demon-
streren van de bom voor de kust of op zeer grote hoogte boven Tokio, 
zodat er geen schadelijke gevolgen zouden zijn. 
De beslissing over het gebruik van de atoombom kwam echter in militaire 
handen, en de bom werd afgeworpen boven Hiroshima en Nagasaki. 
Sedert deze gebeurtenis zijn de Amerikaanse atoomgeleerden verdeeld in 
drie groepen: de „international control school", die de kernenergie onder 
internationale contróle wil stellen; de „finite containment school", die de 
nucleaire wapenen voor beperkte afschrikking wil gebruiken; en de „in-
finite containment school", die streeft naar een zo groot mogelijk arsenaal 
van nucleaire wapenen. 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zweefde de meeste Ameri-
kanen iets voor als een „Pax Americana", een voortzetting van de „Pax 
Brittanica" uit de vorige eeuw. Het leek, alsof de atoombom de Verenigde 
Staten in handen gegeven was om een welwillende hegemonie te vestigen 
en een rol te spelen, die enigszins zou lijken op die van Engeland in de 
19de eeuw, maar dan met betrekking tot de gehele wereld. 
Deze mentaliteit is weerspiegeld in het Baruch-plan, dat door de Ver-
enigde Staten na de Tweede Wereldoorlog gelanceerd werd in het kader 
van de Verenigde Naties. Het Baruch-plan stelde voor tot oprichting te 
komen van een internationaal lichaam, dat de volledige contróle zou 
hebben over alle splijtbaar materiaal, hetgeen alleen voor vreedzame doel-
einden gebruikt zou worden. Men stelde zich voor dit doel in een periode 
van vijf jaar te bereiken, terwijl gedurende deze periode de Verenigde 
Staten als enig land zijn nucleaire wapenen zou behouden. Of het doel 
na vijf jaar bereikt was, zou beoordeeld worden door de Amerikaanse 
Senaat. 
Dit plan weerspiegelde dus volkomen het idee van een Amerikaanse 
hegemonie ofschoon het de bedoeling van de Verenigde Staten was deze 
hegemonie op welwillende wijze uit te oefenen. Het idee van „What is 
good for America is good for the world" was min of meer een Ameri-
kaanse traditie. 
Er waren echter grote verschillen tussen de negentiende en de twintigste 
eeuw, die niet voldoende verdisconteerd waren in dit Amerikaanse plan. 
In de eerste plaats was het politieke systeem van de 19de eeuw gebaseerd 
op het bestaan van een aantal leidende staten, die wel met elkaar concur-
reerden, hoofdzakelijk buiten Europa, maar die elkaar als staten niet aan-
tastten. Zij hadden bovendien een gemeenschappelijk beschavingssysteem 
en vergelijkbare politieke instellingen. 
In de twintigste eeuw was dit anders geworden. De strijd om de macht 
begon zich af te spelen tussen verschillende maatschappij-vormen, waar-
van bepaalde staten zich de drager maakten. In deze wereld van totale 
conflicten paste niet het idee van een geaccepteerde hegemonie, zoals dit 
in de 19de eeuw en daarvoor bestond. 
De Sowjet-Unie zag zichzelf als de grootste macht in wording en de 
aanvaarding van de Amerikaanse hegemonie was derhalve voor de Sovjet- 
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Unie onmogelijk. Dit betekende ook de verwerping van het Baruch-
plan, omdat de Sowjet-Unie eveneens een nucleaire mogendheid wenste 
te worden. 
Wat de atoomgeleerden voorspeld hadden gebeurde: ook Rusland ver-
wierf de atoombom en het idee van een welwillende hegemonie begon 
geleidelijk plaats te maken voor dat van een machtsevenwicht: de „finite 
containment school" van de atoomgeleerden. 
Deze theorie die vooral verdedigd werd door Oppenheimer, betoogde, 
dat twee supermogendheden met een beperkt aantal atoombommen elkaar 
door afschrikking in evenwicht zouden houden, en dat er geen reden was 
boven een beperkte kwantiteit en een zekere capaciteit uit te gaan. 
Deze houding werd bestreden door een groep, die de mogelijkheid zag 
om de waterstofbom te produceren, en daardoor opnieuw een zeker over-
wicht te vestigen. Het was vooral de Hongaar Teller, die in deze richting 
werkte en steun zocht bij militairen en politici. 
Men ziet nu weer hetzelfde gebeuren: de hegemonisten behalen de over-
winning, wat leidt tot de enigszins tragische Oppenheimer-episode, die 
inmiddels volledig eerherstel heeft gekregen. 
Wat Oppenheimer voorspeld had gebeurde op korte termijn: ook Rusland 
verwierf de waterstofbom en men begon nu weer over evenwicht te pra-
ten, ofschoon een evenwicht gebaseerd op zeer vernietigende machts-
middelen, die een bedreiging voor de gehele mensheid en haar toekomst 
vormen. 
Met de Sputnik behaalde de Sowjet-Unie een voorsprong, en men zou 
kunnen doorgaan aan te tonen, hoe het telkens weer de techniek is, die 
de politiek domineert en niet omgekeerd. De technische ontwikkeling 
komt telkens eerst en wordt gerationaliseerd door een politieke houding, 
waarbij steeds de andere partij de schuld is. De nucleaire wapenen zijn 
echter voortgekomen uit de Tweede Wereldoorlog, en men kan dit niet 
uitsluitend verklaren uit het antagonisme tussen Oost en West. De oor-
zaken liggen dieper dan dit machtsconflict. 
Er zijn dus in hoofdzaak drie vormen van denken over bewapening, die 
zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld hebben: 
1. Internationale contróle, die leidt tot complete en algehele ontwape-

ning. 
2. Een machtsevenwicht, gebaseerd op een redelijke hoeveelheid wape-

nen (arms-control). 
3. Voortgezette machtsstrijd en voortgezette „arms-race". 
Deze drie houdingen zullen nu onder de loupe genomen worden en ge-
analyseerd in betrekking tot hun werkelijkheidswaarde. 
In een land, zoals Nederland, staat traditioneel het idee van internatio-
nale regeling via internationale organen sterk op de voorgrond. Wat de 
werkelijkheidswaarde  van dit idee betreft, is er geen reden tot overdreven 
optimisme. 
Of een wereldmaatschappij, geregeerd van één centraal punt uit, moge-
lijk en wenselijk zou zijl, mogej,  in het midden gelaten worden. In ieder 
geval zal men het wel eens zijn dat dit geen realistische verwachting 
voor de naaste toekomst is en hoogstens, zoals de „American Assembly" 
vaststelde, iets wat nog in een ver verschiet ligt. 
Indien men de besprekingen van de Ontwapenings-Commissie in Genève 
bestudeert kan men wel enige toenadering in de standpunten vaststellen, 
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maar er is in vrijwel geen enkel opzicht enig praktisch resultaat te 
registreren. Er moet bovendien op gewezen worden, dat indien deze be-
sprekingen verondersteld waren op korte termijn tot resultaten te leiden, 
het zeker noodzakelijk zou zijn China met zijn 700 millioen inwoners erbij 
te betrekken. Merkwaardigerwijze hebben noch de Sowjet-Unie noch de 
Verenigde Staten ooit een dergelijk voorstel gedaan. 
Men kan dus niet anders dan tot de conclusie komen, dat algehele en 
complete ontwapening binnen een periode van 5-10 jaar zeer weinig 
waarschijnlijkheidswaarde bezit. Indien men bovendien een sociologische 
opmerking zou willen maken, zou dit de volgende zijn: 
De overgang van bewapeningswedloop naar algehele ontwapening zou 
minder waarschijnlijk zijn dan: bewapeningswedloop — stabilisatie van 
bewapening — bewapeningsvermindering — internationalisatie van be-
wapening. Een dergelijke onwikkeling zou tenminste een honderd- of 
tweehonderd jaar duren. 
De situatie van het ogenblik bestaat dus uit een voortgezette bewape-
ningswedloop tussen de Verenigde Staten en Rusland, en de nucleaire 
bewapening van derde landen. Het is moeilijk in deze situatie positieve 
elementen te vinden. 
In zijn „Peace and opinion" stelt de Engelsman Luard de bewering op, 
dat nucleaire bewapening conventionele oorlogen beperkt. Hij noemt als 
voorbeeld Korea. Zelfs indien men dit argument laat gelden, wordt de 
werking ervan verminderd door de toeneming van het aantal nucleaire 
mogendheden. Op de krediet-zijde kan men dus op het ogenblik alleen 
aantekenen de maatregelen tegen ongewilde en accidentele oorlog en de 
betere communicatie tussen Washington en Moskou. 
Dit leidt ons tot een tweede mogelijkheid van internationale vormgeving: 
het machtsevenwicht. 
Over de functie van een machtsevenwicht bestaan een aantal verwarde 
en onzuivere denkbeelden, en het begrip wordt op zeer onbevredigende 
wijze gehanteerd. 
Ten eerste verwart men veelal technische pariteit en machtsevenwicht. 
Een volledige technische pariteit tussen landen is volkomen onmogelijk: 
Indien een zodanige pariteit heden zou bestaan, zou zij morgen reeds 
verdwenen zijn. Het begrip „machtsevenwicht-  is een politiek principe. 
waardoor twee of meer landen besluiten hun machtsconcurrentie binnen 
zekere grenzen te houden, zodat zij ook hun machtsmiddelen kunnen be-
perken. Het is een politiek, geen technisch principe. 
Indien men het evenwichtsprincipe zou willen verheffen tot een mondiaal 
politiek beginsel, dan zou dit expliciet dienen te gebeuren. Een even-
wichtspolitiek zou kunnen leiden tot beperking van de nucleaire bewape-
ning van de superstaten, atoomvrije zones in verschillende delen van de 
wereld, b.v. W.-Europa, 0.-Europa, Latijns-Amerika, Afrika, delen van 
Azië, etc. 
Een bewuste en georganiseerde evenwichtspolitiek zou een zeer goede 
overgang kunnen vormen naar een uiteindelijke mondiale organisatie. 
Het beeld van mondiale organisatie blijft echter overheersen, ofschoon het 
zich niet in realiteit omzet, terwijl de meer realistische mogelijkheden van 
een evenwichtspolitiek en, als resultaat daarvan, „arms-control-  verwaar-
loosd worden. Er is op het ogenblik in de Verenigde Staten zowel als in 
de Sowjet-Unie een zekere aarzeling te bespeuren tussen hegemonistische 
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doelstellingen en een evenwichtspolitiek, ofschoon in beide landen de 
groepen, die een evenwichtspolitiek steunen zeker aan kracht gewonnen 
hebben. In de Cuba-periode is echter duidelijk gebleken, dat de hege-
monistische tendenties, ook in Europa, zeker niet onderschat moeten 
worden. 
Een bewuste evenwichtspolitiek, evenzeer als een mondiale politiek, is 
echter alleen mogelijk met inschakeling van China en andere mogendhe-
den, die bezig zijn zich nucleair te ontwikkelen. In een regionaal veilig-
heidssysteem gebaseerd op een bewuste evenwichtspolitiek tussen Ame-
rika en Rusland zouden deze landen een monopolie hebben van beperkte 
nucleaire bewapening, terwijl een mondiaal verdrag het ontstaan van 
nieuwe nucleaire mogendheden zou moeten verhinderen. 
Ook deze ontwikkeling is echter niet concreet aantoonbaar, misschien om-
dat interne factoren of de verhouding tot bondgenoten een dergelijke 
ontwikkeling ongunstig beïnvloeden. 
Het resultaat is, dat van een bewuste opbouw van een wereldmaatschap-
pij eigenlijk weinig sprake is, en dat de dingen overgelaten blijven aan 
het blinde toeval en aan het spel van natuurlijke krachten. Het beeld, 
dat onze maatschappij bezig is zich te ontwikkelen in de richting van een 
egalitaire wereldmaatschappij speelt nog steeds een rol, ofschoon normale 
sociale groei in de richting gaat van differentiatie en variatie, en zeker 
niet van uniformiteit. 
Aangezien er weinig mogelijkheid bestaat, dat een wereldmaatschappij 
van bovenaf geordend zal worden door een centraal orgaan, blijft als 
enige mogelijkheid over de zelf-beperking van staten en individuen. 
Of deze beperking te bereiken valt in een periode, die het „meer van 
alles" in zijn vaandel geschreven heeft, valt sterk te betwijfelen. Een 
onduidelijk en verward vooruitgangsprincipe verdoezelt de eenvoudige 
waarheid, dat een wereldsamenleving van meer dan 3000 millioen men-
sen alleen denkbaar is door zelfbeperking en coëperatie. Noch het natio-
nalisme van de nieuwe staten, noch de groei van de wereldbevolking, 
noch de „welvaartsstaat" van het Westen geven enige aanleiding om te 
geloven, dat deze zelfbeperking en samenwerking zich aan het ontwikke-
len zijn. 
Men kan dit aflezen uit de bewapeningssituatie. De hoeveelheid nucleaire 
wapenen, waarover de grote mogendheden beschikken, is voldoende om 
de mensheid vele malen te vernietigen, en bovendien het organische leven 
op onze planeet voor een lange periode uit te schakelen. Een totale 
nucleaire oorlog zou met het fenomeen „oorlog", zoals wij dit kennen, 
weinig meer te maken hebben en zou veeleer te vergelijken zijn met een 
natuurramp van ongekende afmetingen. Afweer tegen deze oorlog is 
praktisch niet mogelijk, en in het geheel niet indien de neutronbom tot 
ontwikkeling komt, die in alle schuilplaatsen doordringt. Behalve de 
nucleaire bewapening zijn er nog de chemische en bacteriologische wape-
nen van een eveneens fantastisch vernietigingspotentieel. 
Ondanks deze reeds geheel eheel pathologische situatie, die met politieke of 
militaire doelstellingen  weini • • g meer te maken heeft, gaat de productie 
van deze massa-vernietigingsmiddelen dagelijks verder. 
Het tragische is, dat de doelstelling van de wetenschap op de mensheid 
in haar geheel gericht is; de industrie heeft eveneens een mondiale oriën-
tatie; de regeringen zijn zeker geïnteresseerd in hun eigen zelfbehoud. 
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De samenwerking van deze groepen, in dienst van verouderde denkvor-
men, leidt echter tot een sociaal mechanisme, dat zijn eigen wetten schijnt 

te volgen. 
Het zou in de eerste plaats noodzakelijk zijn politiek, economie en weten- 
schap van elkaar los te koppelen. Zij hebben hun eigen doelstellingen, hun 
eigen ritme en hun eigen tijdsbegrip.„  
De „catastrophe-binnen-een-half-uur laat normale politieke bsluitvor- 
ming niet meer toe. Men gaat echter verder te schermen met begrippen, 
zoals een multilaterale atoommacht, ofschoon een dergelijk gecompliceer-
de politieke machinerie de atoomwapenen zou annuleren, zodat zij ook 
niet langer noodzakelijk zijn. 
De aanval op het pathologische van de moderne maatschappij zou onge- 
twijfeld op vele fronten tegelijk moeten volgen. Het mondiaal niveau dient 
versterkt te worden door de universaliteit van de Verenigde Naties op 
korte termijn en door „weighted voting", hetgeen meer realiteit aan dit 
lichaam zou geven. Vermindering van economische ongelijkheid is even-
zeer wenselijk, maar dit vraagt op sommige plaatsen vermindering, op 
andere verhoging van de levensstandaard. 
Verder zou het voor kleine en middelgrote staten natuurlijk zijn te trach-
ten de internationale spanningen te verminderen. Zij kunnen hun militaire 
uitgaven stabiliseren of verminderen, zij kunnen nucleaire bewapening als 
ondoelmatig van de hand wijzen, en zij kunnen pogen tot regionale rege-
lingen te komen. 
Voor W.-Europa zou het moeilijk zijn het belang van het bezit van 
nucleaire wapenen te bewijzen, en politiek, zowel als strategisch zou, 
eventueel voorlopig versterkte, conventionele bewapening doelmatiger zijn 
en passen bij de doelstellingen van NATO. 
Bovendien zou een atoomvrij W.-Europa en een atoomvrij 0.-Europa 
eerder tot een normale modus vivendi kunnen komen dan de twee 
machtsblokken zelf. 

Het bezit van nucleaire wapenen als een psychologisch statusmiddel lijkt 
weinig overtuigend, en het verhoogt het gevaar van catastrofen. 
Het blijft het grote probleem de vicieuze cirkel van de bewapening te 
doorbreken. Dit te verwachten van de grote mogendheden is weinig 
realistisch, en het zou natuurlijker zijn, als kleine en middelgrote landen 
het initiatief namen voor de terugkeer naar een normale wereld. 
De Amerikaanse socioloog Kenneth Boulding heeft erop gewezen, dat 
een wereldmaatschappij zeker binnen ons bereik ligt, maar dat er drie 
grote hinderpalen zijn: overbevolking, nodeloze uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen door de productie van nutteloze en zelfs schadelijke goe- 
deren: verouderde politieke systemen. Een wereldmaatschappij zou zich 
in moeten stellen op permanentie en stabiliteit en streven naar normale 
behoeftenbevrediging, in plaats van een te ver gedreven productie, die 
een verbruik tracht te scheppen door de bevolkingen in een toestand van 
spanning te houden. De overontwikkeling van techniek en industrie is 
een doorwerken van het verleden, dat wij moeten overwinnen om tot per-
manentie en stabiliteit te komen. De politiek wordt misbruikt als een 
middel om kunstmatig spanningen te kweken, in plaats van tot een con-
structieve eigen doelstelling te komen. 
Een wereldmaatschappij  betekent zelfbeperking, decentralisatie, cultu-
rele, emotionele en geestelijke ontwikkeling. Het kan alleen de eenheid 
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van de veelheid betekenen, maar nooit het dwangmatige van de unifor-
miteit. 
De psychische wortelen van de bewapening zijn angst, economische on-
zekerheid en de neurosen, die door uniformiteit en eenzijdige inspanning 
veroorzaakt worden. Deze psychische krachten in constructieve en reële 
doelstellingen te veranderen, zal veel tijd, concentratie, zelfbeheersing en 
offers vereisen. 
Er is geen weg van bewapeningswedloop naar totale ontwapening, tenzij 
via een catastrophe. De normale weg loopt eerst naar stabilisering, dan 
naar geleidelijke vermindering. Beide processen hebben behoefte aan nieu-
we sociale vormen en aan een zekere institutionalisering, waarvoor veel 
werk, veel studie en veel offers — ook economische — vereist zijn. Het 
is echter dringend nodig, dat er iets gebeurt, want de weg, die wij op het 
ogenblik beschrijden, leidt niet tot een zichtbare en constructieve toe-
komst. Wij leven zonder toekomstbeeld en op korte termijn, en dat op 
zichzelf bewijst, dat er behoefte is aan ingrijpende en verreikende ver-
anderingen, die niet afgereageerd kunnen worden in eenvoudige, en 
bovendien verouderde wensbeelden. 
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SIR JULIAN HUXLEY 

ONDERWIJS EN HUMANISME*) 

Er zijn door velen uitspraken gedaan over opvoeding en onderwijs. 
T. H. Huxley gaf een gedenkwaardig beeld van een man die een vrije 
opvoeding gehad had en Dorothy Parker heeft het onderwijs boosaardig 
beschreven als „het werpen van onechte paarlen voor echte zwijnen." 
Maar ik zou het willen definiëren als een maatschappelijk proces. Ik zie 
het onderwijs als een orgaan van de mens in de maatschappij, wiens 
essentiële funktie het is door het overdragen en omvormen van het over-
geleverde de continuïteit en verdere voortgang van het proces der evolu-
tie op Aarde te verzekeren. 
Het beschouwen van het onderwijs in het licht van de evolutie schudt 
ons wakker uit het te zeer gepreoccupeerd zijn met onze directe moeilijk-
heden. Het biedt een correctief tegen de tendens van onze neotechnische 
industriële beschaving eerder in termen van kwantiteit dan van kwaliteit 
te denken, en het verleent nieuwe waardigheid en belangrijkheid aan het 
gehele onderwijsproces. 
Het onderwijs helpt ons bij het overdragen van ervaringen en de resul-
taten daarvan over de kloof tussen de generaties. Er zijn drie stadia in 
deze evolutie. In het eerste overbrugt de overdracht slechts de kloof van 
één generatie, zoals bij carnivoren als de vos of de leeuw, waar het jonge 
dier, na een periode van zelf-opvoeding door spel, leert te jagen door zijn 
ouders te vergezellen. 
Het tweede stadium wordt gekenmerkt door het beginnen van een tra-
ditie, een reeks sociale gewoonten, die een aantal generaties lang voort-
duurt. Het treffendste voorbeeld is hier de Japanse aap. Hier heeft iedere 
sociale groep zijn eigen overgeleverde voedingsgewoonten, maar deze 
worden af en toe gewijzigd door vermetele nieuwigheden, die een paar 
jaar nodig hebben eer ze zich door de kleine gemeenschap verbreid heb-
ben. Dit is een grote vooruitgang, maar het brengt nog geen werkelijk 
onderrichtsysteem met zich mee. 
Het derde stadium, dat alleen bij de mens gevonden wordt, is dat der 
cumulatieve traditie, gebaseerd op een begripsmatig denken en hoofd-
zakelijk overgebracht door middel van kunstmatige symbolen die aange-
leerd moeten worden. Naarmate de traditie ingewikkelder wordt en het 
systeem van overdracht uitvoeriger, wordt het georganiseerde onderricht 
een noodzakelijk onderdeel van het raderwerk van hun overdracht. 
De cumulatieve overlevering voorziet de mens van een tweede mechanis-
me, gevormd door overerving en evolutie, dat zich bovenop het primaire 
genetisch-evolutionaire mechanisme van zijn chromosomen legt en dit 
vaak elimineert. Dit heeft de mens over een kritieke drempel getild, nl. 
die van de biologische naar de psychosociale fase van het evolutieproces 
der wereld. In deze nieuwe fase openbaart de evolutie zich primair en 

* Samenvatting van een lezing aan de Universiteit van Southampton op 27 november 
1962; als artikel verschenen in Nature van 5 januari 1963; vertaald door H. A. Huy-
gens-Wijma. 
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het tref fendst in verandering ten opzichte van de cultuur, slechts secun-
dair in verandering ten opzichte van de genetische constitutie. 
Niet alleen gaat een evolutie in de cultuur veel sneller dan een biolo-
gische, zij vertoont ook een versnelling. In het lagere paleolitische tijdperk 
was er voor een belangrijke culturele verandering misschien tienduizend 
jaar nodig, in de vroege beschaving een paar honderd, en nu nauwelijks 
een tiental jaren — wat allerlei verwikkelingen meebrengt voor het on-
derwijs. 
Toch moeten we, ondanks alles wat de mens bereikt heeft, ons wel her-
inneren, dat hij een uiterst recent fenomeen is. Hij kan niet meer dan een 
miljoen jaar oud zijn, en dat is, in het perspectief van de evolutie van het 
leven, slechts een halve minuut van een dag van vierentwintig uur; terwijl 
het geheel der beschaving gecomprimeerd wordt binnen één tik van de 
kosmische klok. Wat meer zegt: de mens is bedroevend incompleet, een 
onafgewerkt type, waaraan nog heel wat te verbeteren valt voor hij zijn 
taak in de evolutie naar behoren kan verrichten. De mensen als individuen 
zijn ook kennelijk onaf gewerkt wanneer ze ter wereld komen en er valt 
aan hen nog heel wat te verbeteren voor men hen kan kwalificeren als 
voldoende sociale wezens; hun verbetering als individuen hangt, evenals 
de eventuele verbetering van de mens als type, grotendeels af van de 
vooruitgang van het onderwijs. 
De verbetering tijdens de biologische evolutie komt tot uiting in verbeter-
de bouw, funktie en gedrag van dieren en planten. Zoals Darwin bewees, 
is het het onvermijdelijke gevolg van de blinde en onopzettelijke werking 
der natuurlijke selectie, die tot stand komt via het genetische mechanisme 
van overdracht en variatie — het gene-complex. 
De verbetering tijdens de menselijke evolutie daarentegen komt tot uiting 
in de organisatie, funktie en prestaties van menselijke samenlevingen en 
beschavingen. Zij is in eerste instantie het gevolg van de collectieve 
werkzaamheid van psychologische en sociale krachten, dat tot stand komt 
via het psychosociale mechanisme van overdracht en omvorming, natuur-
lijk met inbegrip van een cumulatieve traditie. 
Wij staan nog pas aan het begin van een verkenning tot in details van 
de werking van de psychosociale evolutie, maar enige belangrijke punten 
komen reeds naar voren. Ten eerste is het het algemene ideeënsysteem, 
het patroon van kennis en geloof dat de menselijke beschavingen wezen-
lijk karakteriseert en inderdaad de belangrijkste determinant van hun 
sociale organisatie, hun materiële onderbouw en hun prestaties is. 
Ten tweede is alles wat in de geschiedenis der mensheid de benaming 
vooruitgang of vordering verdient, iedere verbetering of hoop op ver-
betering van het lot van de mens en zijn zware bestemming, voortge-
komen uit de ontdekking en de verbreiding van nieuwe kennis en nieuwe 
ideeën. Maar nieuwe ideeën, en de kennis waarvan zij het voertuig zijn, 
moeten werkzaam zijn binnen het ideeënsysteem van de eigen tijd en zul-
len dit ook wijzigen. Het onderwijs behoort hierbij te helpen waarborgen 
dat zij dit op doeltreffende wijze doen. 
Een belangrijke vooruitgang in de evolutie vindt plaats in een reeks van 
stappen, door een opeenvolging van overheersende typen, waarvan elk 
nieuw type een verbeterde organisatie kent, terwijl de oudere typen blijven 
bestaan in een inferieure positie en in kleinere aantallen. Wat gedurende 
de biologische evolutie verbeterd is, is de lichamelijke organisatie. Maar 
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wat bij de menselijke evolutie verbeterd is, is de psychosociale organisa-
tie — de organisatie van kennis, ideeën en geloven en van de beschavin-
gen en sociale systemen die daaraan verwant zijn. Het industriële natio-
nale type van organisatie staat hoger dan het geletterde barbaarse, en 
dit op zijn beurt weer hoger dan het ongeletterde type van de stam. Magie, 
mythe, monotheïsme, scholastiek en wetenschap volgen op elkaar en ver-
vangen elkaar als overheersende patronen van het menselijk denken, hoe-
wel ook hier de oudere organisaties blijven bestaan in een ondergeschikte 
positie. 
De heftige uitbarsting van kennis van de laatste honderd jaar heeft ons 
een nieuwe vizie gegeven op de bestemming van de mensheid — van de 
wereld, van de mens en van de plaats en de rol van de mens in de wereld. 
Zij is evolutionair en monistisch en toont ons alle realiteit als een zichzelf 
veranderend voortdurend proces, zonder dualistische scheiding tussen ziel 
en lichaam, materie en geest, leven en niet-leven, natuurlijk en boven-
natuurlijk. Alle fenomenen, van wormen tot vrouwen, van uitstraling tot 
religie, zijn natuurlijk. 
Dit leidt onvermijdelijk tot een nieuwe dominerende organisatie van ge-
dachte en geloof en, na eeuwen van ideologische verbrokkeling, tot een 
nieuw en veelomvattend ideeënsysteem, dat ik „evolutionair humanisme" 
noem. 

De uitkomst daarvan is duidelijk. De mens is niet louter het laatste domi-
nerende type dat door de evolutie is voortgebracht, maar haar enige 
actieve vertegenwoordiger op Aarde. Hij is verantwoordelijk voor de toe-
komst van het evolutieproces op deze planeet. Wat hij ook doet, het zal 
daarmee verband houden. Hij moet proberen dit proces en zijn mecha-
nisme te begrijpen en in de goede richting te leiden. 
Bij het uitvoeren van deze taak moet hij niet rustig blijven zitten en 
bovennatuurlijke hulp verwachten. Zijn allesoverheersend doel moet 
vastgesteld worden in positieve bewoordingen, zoals verwerkelijking —
grotere verwerkelijking (en minder mislukking en ellende) voor meer 
menselijke individuen, samengaand met vollediger resultaten (en minder 
geknoei en falen) behaald door een groter aantal menselijke samenlevin-
gen. Dit moet verzekerd worden door een vollediger verwezenlijking van 
de mogelijkheden van de mens. 
Om dit doel te verwezenlijken moet de mens leren te leven in een har-
monieus samengaan met de omgeving op zijn planeet — als een verant-
woordelijke partner in plaats van een onverantwoordelijke misbruiker. 
Hij moet afstappen van de heuristische gedachte van het veroveren van 
de Natuur; hij moet samenwerken en duurzaam maken. 
Indien deze vizie op onze bestemming juist is, moet natuurlijk ons onder-
wijssysteem zich hierbij gaan aanpassen. 
De meeste onderwijssystemen zijn in hoge mate behoudend, omdat ze 
gecontroleerd worden door dogmatisch religieuze of regeringsorgani-
saties, omdat ze verbonden zijn met de gevestigde maatschappelijke orde, 
of alleen maar vanwege een inherent conservatisme. Maar ons nieuwe 
systeem moet zelf evolutionair zijn, niet weerstand biedend aan verande-
ringen, maar veranderingen bevorderend; het moet zowel omvormen als 
overdragen. Ten dele kan dit bereikt worden door de jongens en meisjes 
de morele plicht te doen begrijpen om het evolutieproces in een gewenste 
richting te helpen leiden. Maar er is ook iets van meer praktische aard 
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nodig. Indien ons doel moge zijn groter verwerkelijking, moet de vol-
gende stap in de psychosociale evolutie zijn van de Welvaartsstaat naar 
een Verwerkelijkingsmaatschappij. Een humanistisch onderwijssysteem 
zal de idee van een verwerkelijkingsmaatschappij aan de kinderen voor-
leggen en hun gelegenheden bieden voor daadwerkelijke persoonlijke ver-
werkelijking — door kennis (ik herinner mij dat Bertrand Russell eens 
uitriep: „Wat is het heerlijk dingen te weten!") , door geordend wagen, 
door expedities en reizen, door schilderen, toneelspelen en musiceren; 
door schoonheid; door studieprojekten en discussies; door verantwoorde-
lijk deelnemen aan groepsactiviteiten. Het zal evenzeer een leerplan van 
ervaringen als een van vakken bezitten. 
Wanneer wij ons oude onderwijssyteem aanpassen bij onze nieuwe vizie, 
zal veel lading overboord moeten worden geworpen — mythen die eens 
eerbiedwaardig waren, maar die nu voos geworden zijn, blinkende maar 
nutteloze aforismen, Utopistische maar ongefundeerde spekulaties, de 
lelijke projecties van onze vooroordelen en onderdruktheden. 
Om enige voorbeelden te geven: de mens werd niet in zijn huidige vorm 
enige duizenden jaren geleden geschapen. Het mensdom stamt niet af 
van één enkel mensenpaar. Kinderen worden niet geboren beladen met 
een aangeboren zonde afkomstig van een Val, noch met een tabula rasa 
van de geest. Er was nooit een Gouden Tijdperk, of een Edele Wilde. 
Er zijn geen zuivere rassen, noch Superieure of Heersers Rassen. Er zijn 
geen Absolute Waarheden of Deugden, alleen mogelijkheden tot groter 
kennis en vollediger vervolmaking. 
Het mensdom is daarentegen voortgekomen uit een volk van voorvader-
lijke anthropoïden, ongeveer een miljoen jaren geleden. Zijn daaropvol-
gende evolutie is gekenmerkt door de toenemende verwikkeldheid en ver-
betering van zijn materiële, sociale en psychologische organisatie, maar 
ook door de toenemende omvang van zijn misdrijven en dwaasheden. 
De kinderen der mensen zijn niet een reeks uniform lerende machines, 
maar zeer ingewikkelde en gevarieerde psychosociale organismen, bezig 
met de moeizame poging zich te ontwikkelen tot voldane en voldoende 
menselijke wezens. 
Het onderwijs heeft te maken met verschillende uiteenlopende proble-
men tegelijk: het bijbrengen van kennis; het leren van bekwaamheden en 
sociale gewoonten; het overdragen van tradities en geloven; het vormen 
van karakter en persoonlijkheid; en de kritieke overgang van de jeugd 
naar de volwassenheid. 
In samenlevingen van een stam verwerven de kinderen de kennis die zij 
nodig hebben door de volwassenen na te bootsen en deel te nemen aan 
hun activiteiten. Straffen zijn zeldzaam. Hun theoretische scholing in de 
mythen van de stam, de moraal en de vormen van het gedrag der vol-
wassenen wordt hun bijgebracht door uitgekozen ouderen, gewoonlijk 
met behulp van esoterische ceremoniën en pijnlijke beproevingen. Er is 
geen examen om hun kennis te testen, alleen een proef om hun volwas-
sen zijn te bewijzen; geen getuigschrift om in te lijsten en te koesteren, 
alleen het feit van hun geaccepteerd worden als volwaardige leden van 
de stam. 
Wij leggen onze kinderen nog steeds pijnlijke beproevingen op in de 
vorm van een hele reeks examens; we vieren het nog steeds als ze deze 
beproevingen met succes doorstaan, met ceremoniële bijeenkomsten, het 
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meest uitgebreid met de plechtige praal bij universitaire openingsdagen en 
examens. De meeste psychiaters zullen het erover eens zijn dat een van 
de redenen van de gestrengheid bij examens psychologisch is: het onder-
bewuste verlangen van de volwassene zichzelf te wreken voor doorstane 
beproevingen door de jongeren aan gelijke beproevingen te onderwerpen; 
en zeer zeker worden de pompeuze gewaden van de stoet der profes-
soren niet alleen gedragen om indruk te maken op de verzamelde ge-
meenschap, maar ook als een geoorloofde uitlaatklep voor hun gewichtige 
Ikheden. Maar toch is het waar, dat de opleiding van een jongen in een 
stam wel een betere voorbereiding voor het leven in de samenleving van 
de stam zal zijn dan de onze voor het leven in onze veelgeprezen techno-
logische maatschappij. 
Het onderwijs moet het met het humanisme eens worden over zijn leer-
plan. zijn betrekkingen tot de maatschappij en zijn methoden om de ont-
wikkeling van de persoonlijkheid te bevorderen. 
Wat het leerplan betreft is de oplossing in principe simpel. Het voort-
schrijden der wetenschap heeft ons tenminste een onverdeeld beeld van 
de werkelijkheid der fenomenen gegeven: het leerplan moet deze eenheid 
weerspiegelen en zelf tot een eenheid worden inplaats van te bestaan uit 
een aantal onsamenhangende fragmenten, die „vakken-  heten. 
Simpel in principe, maar niet zo simpel in de praktijk! De eerste moeilijk-
heid is kwantitatief: alleen al de hoeveelheid kennis is te groot! De be-
langrijkste taak van het onderwijs is echter niet een maximum hoeveel-
heid feitenkennis bij te brengen, maar inzicht te verschaffen; en daar-
voor hebben we nodig wat we onomwonden „begrippen-  kunnen noe-
men, samen met een noodzakelijke bescheiden hoeveelheid feiten. 
Sommige begrippen zijn beter dan andere — zij kunnen meer fenomenen 
behandelen die schijnbaar uiteenlopen, bredere kloven overbruggen, een 
grotere verscheidenheid vereenvoudigen. Zo vereenvoudigde alleen al het 
begrip dat de planeten zich om de zon bewegen in ellipsen, voor ons de 
hele werking van het zonnestelsel. 
De evolutie is het machtigste en meest omvattende begrip dat de mens 
ooit gekend heeft. Dit helpt ons onze eigen natuur te begrijpen en onze 
verhoudingen tot de rest van de Natuur. Het toont ons de belangrijkste 
wegen der evolutie in het verleden en geeft een richting aan voor de 
toekomst. Het geeft ons een nieuw gevoel van opwinding en verbazing, 
een nieuwe kijk op onze verhoudingen tot ons verblijf op onze planeet en 
de mogelijkheden daarvan, een nieuw uitzicht op de tijd en een nieuw 
gevoel van universele saamhorigheid. Wij zijn gemaakt uit dezelfde 
materie, wij handelen door dezelfde energie als de rest van de kosmos; 
wij handhaven en reproduceren onszelf door hetzelfde mechanisme als de 
rest van het leven, en zijn alleen enig in onze soort doordat we het 
psychosociale stadium bereikt hebben. 
De idee van de evolutie moet dus de voornaamste eenheidbrengende in-
leiding bieden tot een humanistisch onderwijssysteem  en de evolutie-
biologie zou een centraal of kernvak in dat leerplan moeten worden. Een 
andere eenheidbrengende idee van groot belang is de ecologische. Ecolo-
gie is wetenschappelijke natuurlijke historie, de historie van de relaties 
tussen organismen en hun milieu en van organismen onder elkaar. 
Zij houdt zich bezig met het dynamische evenwicht der Natuur. Haar 
hoofdbegrip is de ecologische gemeenschap — een verzameling van ver- 
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schillende typen organismen, onder elkaar gerangschikt om een op de 
beste wijze benutten van de mogelijkheden van de verblijfplaats te ver-
zekeren. Indien het evenwichtige patroon van verhoudingen verstoord 
wordt, kan de hele verblijfplaats vernietigd worden, evenals de hele ge-
meenschap die hem bewoont. 
Vanaf de vroegste tijden heeft de mens op onkundige wijze steeds meer 
natuurlijke verblijfplaatsen verstoord en hun mogelijkheden steeds mee-
dogenlozer geëxploiteerd. Hij heeft uitgestrekte gebieden van eens vrucht-
baar land veranderd in dorre halve woestijnen. Nu zijn snel toenemende 
bevolking meer gebieden onderwerpt aan een technisch efficienter exploi-
tatie, loopt hij het gevaar de kanker van zijn planeet te worden in plaats 
van haar gids. 
In de onderwijssystemen van onderontwikkelde gebieden zou men de kin-
deren in de wetenschap dienen in te leiden langs de biologische weg van 
ecologie en fysiologie en hun toepassing op instandhouding en gezond-
heid, niet langs de weg der natuurkunde en chemie en hun toepassing op 
techniek en industrie; en in alle landen is de ecologie essentieel als een 
basis voor een goed gebruiken van het land en ontwikkeling der pro-
duktie. 
De mens leeft in een drievoudige reeks van milieus, materieel, sociaal en 
psychologisch. De ecologie in de gewone betekenis houdt zich bezig met 
de verhoudingen van de mens tot de krachten en mogelijkheden van 
uitwendige natuur. De sociale ecologie houdt zich bezig met de sociale 
problemen van de mens, binnen en tussen de menselijke samenlevingen. 
De psychologische ecologie houdt zich bezig met de verhoudingen van 
de mens tot de krachten en mogelijkheden van zijn innerlijke natuur en 
het milieu van ideeën en geloven waarmee hij zich heeft omgeven. 
Wat zou de uitwerking zijn van onze evolutionair-humanistische benade-
ring van het onderwijs? Wij moeten een eind maken aan de verbrokke-
ling van het huidige systeem. Het onderwijs moet veelomvattend zijn, 
moet alle aspecten van het leven weerspiegelen; het moet een onverdeeld 
patroon bezitten, dat de eenheid der kennis en de som der ervaringen 
weergeeft; en het moet aan de zich ontplooiende geesten een samenhan-
gend beeld verschaffen van de Natuur en van henzelf. 
Hiervoor hebben wij een geïntegreerd leerplan nodig, waarvan de nu 
gescheiden vakken met elkaar verbonden kunnen worden — natuurkunde 
met scheikunde en erfelijkheid, ecologie met aardrijkskunde, bodemkunde 
met landbouw en weerkunde; het reproduceren leidt verder tot biologi-
sche evolutie, evolutie verbindt zich terug met geologie en kosmologie, 
en verder met archeologie en de geschiedenis der mensen; de geschiede-
nis verbindt zich met economie en sociale studie. Kunst en architectuur, 
recht en moraal, wetenschap en techniek worden het best behandeld als 
funkties van de evoluerende sociale mens; ook zij evolueren, en profiteren 
er dus van als ze historisch behandeld worden, niet als louter losse bun-
deltjes feiten en principes. 
Hoe nu zo'n leerplan op te zetten en in te voeren is een zaak van de 
onderwijsmensen  van beroep. Het zal niet gemakkelijk zijn, tegenover de 
wedijverende aanspraken van de traditionele leervakken en van de be-
staande opleidingen en tegenover de vervaarlijke groei van de feiten-
kennis en de ware stellages van theorieën. Het zal het elimineren be-
tekenen van heel veel dood hout en dood gewicht, en ook wel wat op- 
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of fering van de amour propre der specialisten. Maar ik ben er zeker van 
dat het gedaan kan worden. 
Er is hier en daar al een sporadisch begin. De medische wetenschap 
gooit een massa onnodige anatomische en andere details overboord; de 
universiteiten voeren cursussen in van studia generalia; men doet stap-
pen om voor de zesde klassen de vroegere overspecialisatie te corrigeren. 
Het American Institute of Biological Sciences heeft een opmerkelijk ge-
integreerd leerplan uitgewerkt voor biologie aan de middelbare school, 
compleet met nieuwe leerboeken, nieuwe terreinen van onderzoek, nieuwe 
laboratorium- en praktijkmethoden; en de Gubelkian Foundation bekent 
ook al kleur in Engeland. Maar dit zijn op zichzelf staande sporadische 
maatregelen. De taak zal alleen dan op behoorlijke wijze volbracht kun-
nen worden, wanneer we ons realiseren dat, hier als elders, eenheid 
macht maakt: in een tot eenheid geworden leerplan hoeven de aparte 
vakken niet te wedijveren om prestige en plaats, maar kunnen zij elkaar 
versterken. 
Dit zou aan het onderwijsproces een nieuwe dynamiek kunnen verlenen. 
Kinderen zijn van nature belangstellend en nieuwsgierig; zij willen alles 
weten over deze vreemde wereld, over het leven der mensen en hoe dit 
te leven, zij willen ontdekken wat dit allemaal betekent. Indien hun on-
derwijs hen hierbij helpt inplaats van een aantal hinderpalen op hun 
weg te plaatsen, zullen ze er plezier in hebben en zullen ze gewillige 
mede-werkers worden inplaats van tegenstribbelende of obstructie ple-
gende slachtoffers. Het onderwijs zou dan inplaats van slechts een voor-
bereiding tot een baan of een carrière, een integraal deel van het leven 
kunnen worden, een instrument van de sociale evolutie. 
Een humanistisch onderwijs zou de kinderen ook behoren te helpen om 
hun capaciteiten te verwezenlijken en zich te ontwikkelen tot volledige 
persoonlijkheden. Hiervoor hebben we, behalve de integratie van vakken, 
een integratie van activiteiten nodig. Het onderwijssysteem moet zelf aan 
het werk gaan, niet louter om frustraties te vermijden en apathie te over-
winnen, maar ook om gelegenheden te scheppen — om actief te leven, om 
voldoening schenkende resultaten te behalen, om zich van belang te 
voelen. 
Ook dit zal niet gemakkelijk zijn. Afgezien van moeilijkheden in verband 
met het personeel en met het verbinden van het schoolleven, het huiselijk 
leven en het maatschappelijk leven, is daar de moeilijkheid van de tijd. 
Maar, nog eens, het kan niet alleen, maar het moet gedaan worden. 
Ook hier kan één-making leiden tot wederzijdse versterking. Zogenaam-
de buitenschoolse activiteiten kunnen aan schoolse doeleinden dienstbaar 
gemaakt worden, en omgekeerd. Kinderen bezitten een natuurlijk ver-
langen om iets tot stand te brengen, hun capaciteiten te oefenen, een 
beetje mee te tellen in het leven. Als zij ontdekken dat het onderwijs hen 
helpt inplaats van hen te behandelen als tijdelijke huisgenoten met wie 
het zich bezig moet houden in een combinatie van omkoperijen en straf-
fen, zullen ze gewillige deelnemers worden. 
Ook moet men de docent eraan herinneren, dat de met rede begaafde 
lichamen waarmee hij te maken heeft buitengewoon uiteenlopend zijn —
zij vertonen een hoge mate van gevarieerdheid, zowel genetisch als 
niet-genetisch. 
Ongelukkigerwijze is de strijd tussen de aanhangers van de invloed van 
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het milieu en die van de erfelijkheidsleer nog steeds aan de orde van de 
dag in de sociale wetenschappen. De bioloog moet erop wijzen, dat hun 
geschil even dwaas is als dat tussen Reuzen en Lilliputters in Gullivers 
Reizen. Noch milieu noch erfelijkheid is het belangrijkst. Beide zijn nood-
zakelijk: alle karakters van alle organismen zijn het resultaat van hun 
gezamenlijke uitwerking — hoewel het aandeel van elk van beide in de 
gecombineerde uitwerking aanzienlijk kan verschillen. Zo is het aandeel 
van de genetische bepaaldheid groot bij haar- en oogkleur van de zoog-
dieren, bij kleurenblindheid van de mensen en bij verschillende vormen 
van geestelijke afwijkingen, terwijl dat van veranderingen in milieu 
groot is bij de afmetingen van bloeiende planten of in de gezondheid en 
lichaamsgesteldheid van menselijke wezens. 
Indien een gevarieerde bevolking genetisch uniform gemaakt wordt, zo-
als wanneer de mens een zuiver ras honden of tarwe kweekt, zal steeds 
meer van haar zichtbare gevarieerdheid modificatie zijn, veroorzaakt door 
verschillen in het milieu. Als omgekeerd haar milieu uniform gemaakt 
wordt, zoals wanneer een ongeselecteerde plantensoort gekweekt wordt 
onder gecontroleerde omstandigheden, zal steeds meer van haar zicht-
bare gevarieerdheid genetisch van oorsprong zijn. 
Een verrassende recente modificatie bij de mens is de koers naar een 
vroeger rijp worden, die in 'Westerse landen al meer dan een eeuw aan 
de gang is. Het begin van de puberteit is per tien jaar ongeveer vier 
maanden vervroegd, van boven zeventien jaar in 1850 tot ongeveer der-
tien jaar in onze tijd. Dit gaat samen met een versnelling van de groei: in 
ieder tiental jaren van de laatste zeventig jaar is de 'Westerse jeugd on-
geveer 2.5 centimeter langer en 3.5 pond zwaarder geworden. Wat 
hiervan ook de oorzaak is, deze ontwikkeling heeft verschillende interes-
sante gevolgen gekregen. Jongensscholen staan voor het probleem van een 
tekort aan sopranen voor hun koor; en een gemiddelde jongen van vijf-
tien zal waarschijnlijk groter zijn dan zijn lerares, en zal vrijwel zeker 
sterkere sexuele behoeften kennen, terwijl het doorsnee meisje van vijf-
tien nu psychisch-fysiek een vrouw is. De crisis van de puberteit is naar 
een jongere leeftijd verplaatst; onze onderwijssystemen moeten zich bij 
dit feit aanpassen. 
Verder zijn er verschillende soorten genetische verschillen waarmee het 
onderwijs zich bezig moet houden. Er zijn grote kwantitatieve verschillen 
in het algemene intellect en ook in de mate van geestelijke ontwikkeling, 
vooral tussen snelle groeiers en langzamer rijpers; het is duidelijk dat de 
onderwijssystemen rekening moeten houden met dergelijke feiten. 
Er zijn ook kwalitatieve verschillen in wat ik zou kunnen noemen het 
psychometabolisme van kinderen — de wijze waarop hun geest het ruwe 
materiaal der ervaring verwerkt — vooral tussen visuelen, auditieven, 
concrete motorischen en abstracte verbalisten. Het traditionele verbale 
type van het onderwijs is niet erg goed voor visuele of motorische kinde-
ren. 
Er zijn genetische verschillen in creativiteit en in het vermogen om aca-
demische kennis op te nemen en te reproduceren; beide zijn geenszins 
steeds in wisselwerking met elkaar, integendeel, een recente Amerikaanse 
studie heeft de suggestie geopperd dat het Amerikaanse onderwijssysteem 
misschien tegenwoordig wel een deel van het beste creatieve talent elimi-
neert. 
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Bovendien zijn er psychosomatische verschillen in lichaamsbouw en tem-
perament. We kunnen niet verwachten dat een magere ectomorf op de-
zelfde wijze op een onderwijssysteem zal reageren als een gezellige endo-
morf met een dubbele hoeveelheid spierkracht en een radikaal verschil-
lend hormonenpatroon in zijn bloedsomloop. 
Op dit gebied kan, evenals elders, het abnormale licht werpen op het 
normale. Laat mij twee voorbeelden geven. Myopie — sterke bijziend-
heid — is een genetische abnormaliteit die men bij meer dan één procent 
der kinderen vindt. Dit was waarschijnlijk van selectief belang tijdens die 
stadia in de geschiedenis der mensen toen een gedegen vakmanschap 
nodig was en ambachtslieden buiten de oorlog gehouden werden; maar 
in de moderne wereld kan het een ernstige handicap zijn. De moderne 
wereld heeft echter een manier gevonden om de genetische handicap te 
omzeilen, door de afwijking met een bril te corrigeren. 
Mijn tweede voorbeeld betreft de schizofrenie. Deze ongeordende gees-
testoestand, die maar al te vaak leidt tot verifieerbare krankzinnigheid, tast 
bijna één op tien van alle menselijke wezens aan. Hij heeft vrijwel zeker 
een genetische basis en wordt veroorzaakt door een afwijking in de stof-
wisseling, die een abnormaal chemisch mengsel voortbrengt, verwant aan 
adrenaline. Dit werkt storend op de werking van de hersenen, wanneer 
deze de chaos van onze gevoelens moeten opbouwen tot een ordelijk 
systeem van gewaarwordingen. 

Het schizoprone kind begint een openlijke schizofrenie te vertonen als de 
ongeordendheid van zijn waarneembare wereld het volkomen verwart ten 
opzichte van de geordende „normale-  wereld van zijn vrienden. Dit ge-
beurt gewoonlijk tijdens de puberteit. De psychiatristen raden ten zeerste 
chemische tests aan voor het schizofrenie veroorzakende mengsel in bloed 
en urine en psychologische tests voor de uitwerking daarvan op de ge-
waarwordingen. Deze zouden op school uigevoerd kunnen worden, en 
dan zou men de schizopronen kunnen behandelen om hun afwijking te 
corrigeren. Deze mogelijkheid, dat men ertoe zou bijdragen iets van de 
zware last der schizofrenie van de schouders der mensheid te nemen, is 
een belangrijke taak voor het beroep van de docent. 
De algemene taak, die bestaat in de menselijke verscheidenheid, blijft. De 
mens is de meest variabele van alle organismen — anatomisch en fysiolo-
gisch, in intellect en temperament. Bovendien is een grote mate van ver-
scheidenheid een bron van kracht voor menselijke samenlevingen, vooral 
voor hoge beschavingen. 
Het zou goed zijn indien het aantal der te abnormalen en der defectieven 
verminderd kon worden, en dat der meer intelligenten en meer begaafden 
vergroot; en misschien zullen op een goede dag de eugenetici zich hier-
mee gaan bezighouden. Ondertussen is het probleem, hoe men de be-
staande verscheidenheid met het meeste profijt kan benutten. 
Prof. Roger Williams heeft „Vrij maar ongelijk" voorgesteld als motto 
voor een moderne samenleving. Vrijheid in ongelijkheid is een goede 
basis voor een onderwijssysteem om mee te werken, maar als doel waar-
heen dit wil streven zou ik willen voorstellen: gevarieerde voortreffelijk-
heid. 
De docenten moeten strijden tegen conformisme en zich verzetten tegen 
het opleggen van enige dogmatiek. Zij zullen zich herinneren dat ver-
scheidenheid in culturen en individuen op zichzelf kostbaar is, en zullen 
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vechten tegen een eentonige middelmatigheid. Zij zullen trachten te 
waarborgen dat de meer begaafde kinderen zich niet gaan vervelen en 
gefrustreerd raken doordat ze beneden hun capaciteiten gehouden wor-
den, en dat de minder begaafde niet te lijden krijgen doordat ze daar 
bovenuit gejaagd worden. Zij zullen vasthouden aan de humanistische 
vizie van verscheidenheid in eenheid. 
De toenemende verwikkeldheid van de moderne samenlevingen vereist 
een toenemend aantal mannen en vrouwen van grote bekwaamheid om 
daarin leiding te geven. Om aan deze eis te kunnen voldoen, moeten de 
toegepaste genetica en het onderwijs elkaar de hand reiken. We hebben 
een uitgebreid selectiesysteem nodig om zoveel mogelijk potentiële genii 
en topmensen te krijgen, en een onderwijssysteem dat voornemens is hen 
te helpen hun capaciteiten ten volle te verwezenlijken. 
Wanneer ze de menselijke gevarieerdheid recht doen wedervaren, zullen 
de docenten ervan beschuldigd worden dat ze een elite aanmoedigen, en 
nieuwe klasseverschillen in de hand werken. Dat moet men aanvaarden. 
De natuur is niet ingesteld op gelijkheid; in samenlevingen moeten op de 
een of andere manier altijd lagen gevormd worden; en of men ze een 
elite noemt of iets anders, uitblinkers heeft men aan de top nodig. 
Een juist begrip van het ontwikkelingsproces is zowel voor de docenten 
als voor hun politieke meesters belangrijk. De ontwikkeling moet bestu-
deerd worden als een natuurlijk proces, niet met de abstracte of scho-
lastieke termen van een of ander intrinsiek vitaal principe of ideaal doel, 
niet met de reductieve termen van elementen en oorsprongen. Ten aan-
zien van het gedrag der mensen (en dieren) voeren de aanhangers der 
reductie nog steeds een hoge toon; de orthodoxe psychoanalisten brengen 
hun meeste tijd door met het zoeken naar oorsprongen; over-ijverige 
behaviouristen verkondigen dat de geest louter een epifenomenale resul-
tant is van de materie, en de school van Skinners verzekert ons dat alleen 
maar leren van belang is voor het gedrag. 
We moeten oppassen voor al zulke „alleen maren". Wanneer iemand 
constateert dat iets „alleen maar" iets anders is, of „louter-  verklaarbaar 
met bewoordingen als origine, kunnen we er zeker van zijn dat hij 	, on- 

gelijk heeft. In tegenstelling tot „reductionisme-  stel ik „eductionisme 
als leuze voor opbouwende gedachten op dit gebied. Dit betekent dat wij 
bij het beschouwen van een of ander proces in een ontwikkeling moeten 
beginnen met zijn werkende funktie — wat voor uitwerking het heeft. 
Dan kunnen we het analyseren in zijn elementaire componenten en zoe-
ken naar zijn oorsprong. Ten slotte moeten we het proces zelf onder-
zoeken om te ontdekken hoe het zijn resultaten trekt (educeert) uit zijn 
oorspronkelijke componenten. 
De ontwikkeling van de mens is niet alleen maar een zich ontvouwen 
van een miniatuur model; het zich ontwikkelende menselijke wezen door-
loopt een reeks van radikaal verschillende stadia, waarvan elk een ver-
schillende pedagogische behandeling vereist. Maar toch hebben vele 
pedagogische systemen er op aangedrongen het kind te behandelen als 
een miniatuurmens, en andere als onbeschreven of kneedbaar materiaal, 
dat beschreven of gemodelleerd kan worden naar de wil van de op-
voeder. 

De ontwikkeling van alle organismen is een cybernetisch proces vol terug- 
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koppelingsmechanismen, dat zowel verwikkelingen als onverwachte nieu- 
wigheden met zich meebrengt. 
Wij beginnen de mechanismen te verkennen waardoor de genetische 
code, gegrift in de chromosomen van het bevruchte ei, 	..

overgebracht 
wordt in een lichamelijke en geestelijke organisatie. Belangrijk is wat 
Waddington noemt de kanalisatie van de ontwikkeling in een aantal 
kanalen waarvan elk leidt naar een specifiek soort eindresultaat, terwijl 
iedere afwijking van hun „rechte-  of normale loop automatisch gecorri- 

geerd wordt. 
Sommige soepeler kanalisatiesystemen zullen misschien het organisme de 
vrijheid laten in verschillende richtingen uit te zwerven over het landschap 
der ontwikkeling. Dit is vooral van toepassing bij de gedragssystemen 
van hogere gewervelde wezens, wier leervermogens hen in staat stellen 
hun activiteiten te regelen naar hun ervaringen. 
Het kanalisatiesysteem dat betrokken is bij het menselijk gedrag is zo 
soepel dat het niet alleen zorgt voor een uitgebreid uitzwerven in latere 
stadia van de ontwikkeling, maar ook onmiskenbaar beïnvloed kan wor- 
den bij de wortels en de hoofdstam van zijn groei. 
Het moet concurrerende en zelfs tegenstrijdige neigingen en verlangens 
integreren tot een of andere vorm van volkomenheid. Integratie kan ver-
hinderd worden door het kind te beroven van een fundamenteel bestand-
deel voor zijn juiste ontwikkeling, zoals Bowlby heeft aangetoond voor 
het gemis van de moeder. Het kan traumatisch verwrongen worden door 
innerlijke conflicten, die culmineren in onderdrukking, wat daarna leidt 
tot het projecteren van de eigen onderdrukte aggressie 6f naar buiten op 
anderen, 6f naar binnen op zichzelf. Een bovenmatige last van kinder-
lijke schuld kan misschien van alles doen ontstaan, van een wreed super- 
ego en een hard zedelijk gedrag tot een minderwaardigheidscomplex en 
een over-angstvallig geweten. Een last van sexuele schuldgevoelens in 
de puberteit, verbonden met het falen in het slagen in de maatschappij. 
kan leiden tot amorele en asociale onverschilligheid, tot een zich terug 
trekken in neurotische depressie, of tot het verzekeren van het belang 
van het eigen Ik door heftige en antisociale daden: onbeduidendheid  is 
verwant aan delinquentie. 

Natuurlijk kunnen onderwijssystemen niet zorgen voor psychoanalytische 
behandelingen, of van ouders de taak overnemen voor babies te zorgen. 
Maar ze zouden wel veel kunnen doen om afwijkingen bij het jonge 
kind te corrigeren, om frustraties bij de jeugd te voorkomen en onbedui- 
dendheid te vervangen door beduidendheid. Zij zouden dit kunnen doen 
door verschillende gelegenheden te bieden tot verwerkelijking en voldoe- 
ning, vooral door activiteiten die de jongens en meisjes doen voelen dat 
ze iets betekenen, voor zichzelf en voor andere mensen. 
In het algemeen zouden de opvoeders moeten proberen de kinderen te 
voorzien van doeltreffende systemen om hun eigen ontwikkeling te kana-
liseren; maar hoe men dit tot stand moet brengen is een kwestie van 
nauwkeurig onderzoek en experiment. Groepsprojekten kunnen b.v. 
zeer zeker ertoe bijdragen om hun het gevoel te geven dat ze iets beteke-
nen; maar we moeten weten welk soort projekt en welke soort en grootte 
van groep een bepaalde mate van betekenis verleent aan een bepaalde 
soort jongens en meisjes. 
Ondertussen wijst de ethologie een nuttige weg door het onderzoeken van 

88 



het vormen van gedragsbanden bij dieren. Bij de hogere gewervelde die-
ren brengen zulke banden emoties mee, evenals bij onszelf, maar bij ons 
kunnen ze worden versterkt door empathie. Ze omvatten de ouder-kind-
band, de paartjesband, die vogelparen bindt, de kuddeband bij vogel-
zwermen of rendierkudden, de sociale band bij troepen wolven of kraaien-
kolonies. 
Er komen hierbij enige belangrijke punten te voorschijn. In de eerste 
plaats kennen alle gedragsbanden een genetisch aanwezige basis, maar 
ontwikkelen zij zich pas tot volle doelmatigheid door een soort leren door 
ervaring. Zo is de basis van de ouder-kindband bij apen louter de erva-
ring van iets zachts en bontachtigs, maar om dit tot een effectief werk-
zame band tussen een moeder en haar kind te maken, is er een veel 
langere reeks van wederzijdse ervaringen nodig. 
Verder brengen nauwe en intieme betrekkingen tussen individuen vaak 
zowel elementen van vijandschap en vrees mee als van aantrekkings-
kracht. Bij het hofmaken onder de vogels b.v. zijn de houdingen van het 
mannetje en het vrouwtje als ze elkaar naderen de resultaten van een 
mengeling van neigingen: aantrekkingskracht, aanval, vlucht. Deze hou-
dingen zijn daarna door natuurlijke selectie overgenomen en veranderd 
in een formeel uiterlijk vertoon, dat dient als zetten in het schaakspel 
der voortplanting. Of, om eenvoorbeeld te nemen van een zoogdier dat 
(zoals de mens) sociaal en trots is: als een jongere en zwakkere wolf tij-
dens een gevecht in gevaar raakt, gaat hij kruipen en biedt de achter-
kant van zijn kop aan zijn machtiger vijand aan; dit maakt automatisch 
een einde aan de aggressieve behoeften van de vijand. De basis van 
deze belangrijke wijze van gedrag is aanwezig in de genetische toerusting 
van de wolven. 
Al dergelijke gedragingen zijn voor een groot deel riten geworden — ze 
zijn veranderd in formele daden van funktionele waarde; in de ontwik-
keling is het element van aggressie dienstbaar gemaakt aan een of ander 
nuttig doel, hetzij door het nieuw te richten tegen andere objekten, hetzij 
door zijn energie te benutten in de voorstelling van de bindingsceremonie. 
Zo zijn riten methoden om frustrerende conflictsituaties om te zetten in 
biologische belangrijke handelingen. Het is duidelijk dat men iets der-
gelijks zou kunnen tot stand brengen in het onderwijs. 
Alle  primitieve samenlevingen bestrijden de puberteitscrisis met uitge-
breide rites de passage, geladen van belangrijkheid. Kunnen onze over-
intellectuele en over-technische samenlevingen niet iets dergelijks beden-
ken? Zou niet de ene groep van een bepaalde leeftijd een reeks moeilijke 
individuele prestaties op zich kunnen nemen, een andere scheep gaan 
naar groepsavonturen en -projekten, en nog weer een andere zich kunnen 
bezighouden met bepaalde diensten aan de gemeenschap? Zou het einde 
van het schoolleven niet op een waardevoller wijze gevierd kunnen wor-
den dan nu? Zou de overgang naar de volwassenheid niet verbonden 
kunnen worden met de grotere gemeenschap van het volk en de wereld 
door iets dat werkelijk de benaming zou verdienen van een nationale, of 
-elfs internationale, dienst? Het begin is er, in organisaties als het Peau 
Corps, en  het Youth Conservation Corps, in werkgroepen en sociale 
stuaieprojekten. We zouden moeten trachten ze alle samen te verbinden 
tot een soepel, levendig stelsel, dat uitwegen zou bieden aan vele typen, 
dat enig  gevoel van richting zou verschaffen aan vele chaotische levens 
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en dat een belangrijk onderdeel zou worden van het onderwijsstelsel. 
Op deze wijze zou, evenals op andere wijzen, het onderwijs kunnen wor-
den tot een meer integraal proces, en de kloof tussen zijn beide funkties 
van intellektuele instructie en beroepsmatige training aan de ene kant, en 
morele opvoeding en karaktervorming aan de andere kant, die tweedui-
zend jaar geleden met de opkomst der Sofisten in Griekenland begon, 
zou opgevuld en overbrugd kunnen worden. 
Het onderwijs bezit nog steeds een ongelukkig lage status in onze wed-
ijverende, op de techniek ingestelde wereld. Toch vervult het een be-
slissende rol waar het die wereld door haar huidige crisis heenhelpt. In 
onze tijd is het alomvattende evolutionaire proces, in de vorm van de 
post-Darwiniaanse mens, eindelijk bezig zich van zichzelf bewust te 
worden; het wordt tijd dat het onderwijsproces, in de vorm van het be-
roep van de docent, zich van zichzelf bewust gaat worden als het essen-
tiële psychosociale orgaan van het overbrengen en omvormen van de 
menselijke beschaving. 
Een eerste stap zou de instelling kunnen zijn van een Education Council, 
op één lijn met het Arts Council, de Medical and Agricultural Research 
Councils en het Department of Scientific and Industrial Research. De 
allereerste kwestie die een dergelijk lichaam zou moeten bestuderen zou 
deze zijn: hoe kan het onderwijs ertoe bijdragen saamhangendheid, be-
tekenis en richting te brengen in onze verbrokkelde, verwilderde en ge-
frustreerde wereld? Het zou dit kunnen doen op twee onderling van 
elkaar afhankelijke wijzen: een die zich vooral zou bezighouden met ken-
nis en het gebruiken van uiterlijke ervaringen, de andere met persoonlijk-
heid en het gebruiken van innerlijke ervaringen. 
Een allereerste taak is, de details van een algemeen leerplan te bedenken, 
dat de naar eenheid strevende vizie, verschaft door de moderne weten-
schap, zou weergeven, en de kloof tussen de z.g. „twee culturen" zou 
voorkomen; zijn eenheid juist zou het een nieuwe dynamiek verlenen, 
terwijl de wetenschap en de humaniora elkaar zouden versterken in plaats 
van tot wederzijdse vijandschap gedreven te worden. 
Ik geloof dat het absoluut mogelijk is aan ieder een algemeen begrip te 
verschaffen van wat wetenschap, historie, literatuur en industrie inhou-
den, op de leeftijd van 15 of 16 jaar, hoewel het veel gemakkelijker zou 
zijn als de middelbare schoolopleiding werd verlengd tot 17 of 18 jaar; 
en het eerste jaar aan „college-  of universiteit zou dit kunnen aanvullen 
met de nodige specialisatie door middel van een wat dieper gaande be-
studering van complementaire gebieden. 
De ene subgroep zou examensystemen moeten bestuderen,met speciale 
betrekking tot methoden om zowel begrip als kennis te testen en zowel 
creativiteit als schoolse prestaties te taxeren; terwijl een andere zou kun-
nen zoeken naar wegen om de groei van anti-rationele ideeën en bijge-
loven te voorkomen. 
Het hoger middelbaar onderwijs zou zich moeten bezighouden met de 
innerlijke ontwikkeling: hoe men de groei van geïntegreerde persoonlijk-
heden kan bevorderen en aldus de kloof tussen intellectuele en morele 
vorming kan voorkomen. Hiervoor moet het onderwijssysteem voornemens 
zijn kinderen te helpen bij het oplossen van hun conflicten en moet het 
hun gelegenheden bieden niet alleen tot plezier in het werk, maar ook 
tot verwerkelijking van velerlei aard. 
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Een dergelijke studie zal moeilijk zijn. Hij zal de hulp van heel wat 
-ologieën nodig hebben: anthropologie, ethologie, psychologie, fysiologie, 
noemen de erfzonde, en hij zal enige fel tegenover elkaar staande ge-
zichtspunten met elkaar moeten verzoenen. Maar hij zou kunnen leiden 
tot nieuwe opvattingen omtrent de funkties van het onderwijs en een 
revolutionair nauwkeurig onderzoek naar zijn methoden. Hij zou ook het 
onderwijs in staat kunnen stellen zijn belang te waarborgen als een om-
vormer van de samenleving en als een overdrager van de cultuur, want 
de resultaten van een dergelijk onderwijs van persoonlijke verwerkelij-. 
king zouden ongetwijfeld pressie uitoefenen op de vestiging van een 
Verwerkelijkings Maatschappij. 
Dan is er nog het boeiende gebied van de non-verbale vorming dat ver-
kend moet worden. Daar is het probleem van het verbinden van het 
onderwijs met de kunsten. Op het onderwijs wordt nog steeds een be-
roep gedaan om in groten getale wetenschapsmensen en technici af te 
leveren. Zou men ervan eisen een evengroot quotum kunstenaars, archi-
tecten, decorateurs en tekenaars te leveren? — Daar is het probleem om 
aan leraren (en leraressen) gelegenheid te geven voor research en voor 
creatief werk. Daar is het moeilijke probleem van de tests — intelligentie-
tests, open-ended tests, verbeeldingstests, persoonlijkheidstests. Daar is 
het probleem, in hoeverre meditatie de formele religieuze diensten zou 
kunnen vervangen of aanvullen. 
Dan is er het probleem van de wereld. De wereld is één de facto ge-
worden: zij moet de een of andere eenheid van denken tot stand brengen 
indien zij een ramp wil voorkomen, en dit kan alleen gebeuren door uit-
gebreider en beter onderwijs. Maar meer dan de helft van de totale 
wereldbevolking is nog analfabeet, en er kan nog uiterst onvoldoende 
voorzien worden in het onderwijs in alle geledingen. De onderontwikkel-
de landen vragen alle om meer en beter onderwijs. Engeland, als een 
ex-koloniaal land en de oudste partner in het Gemenebest, draagt een 
speciale verantwoordelijkheid om aan deze eisen tegemoet te komen. 
Op de achtergrond doemt nog het grote vraagteken van de zg. vorming 
der volwassenen op. Door de combinatie van meer automatisering, meer 
vrije tijd en grotere koopkracht zullen we weldra ons onderwijssysteem 
moeten uitbreiden om tegemoet te komen aan de toenemende behoeften 
van de gehele volwassen bevolking. Misschien zouden we de instelling 
van een National Education Service kunnen overwegen. 
Het is duidelijk dat van de onderwijsafdelingen van onze universiteiten 
verlangd zal worden hun werkzaamheden te verbreden en de academische 
factoren in het onderwijssysteem te worden. Door de eisen van het on-
derwijs volkomen op gelijke lijn te stellen met andere subjecten in het 
universitaire leerplan, als terrein van onderzoek, als studierichting en als 
opleiding voor een betrekking of een loopbaan, zouden zij veel kunnen 
doen om het beeld dat men ervan heeft te verbeteren. 

Het is een vreemd en tamelijk onthutsend feit dat in de verkorte uitgave 
in één deel van Toynbee's monumentale Study of History er slechts één 
klein hoofdstuk over het onderwijs voorkomt. Indien het onderwijs als 
beroep successen weet te boeken bij het beantwoorden van de eisen 
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die de nieuwe kennis en de nieuwe vizie die deze met zich meebrengt, er-
aan stellen, dan zullen latere geschiedschrijvers der mensheid niet alleen 
veel meer aandacht besteden aan het onderwijs als aan een belangrijke 
funktie in de maatschappij, maar zullen zij ook onze tijd naar voren bren-
gen als het historische ogenblik, toen het onderwijs gereorganiseerd werd 
als een integraal deel van het psychosociale proces en uitblonk te mid-
den van alle andere organen die zich bezighouden met de bestemming 

van de mens. 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN 

In ,Mens en Maatschappij", april 1962 
vinden wij van de hand van J. Nie-
zing een analyse van wat wij onder 
„neo-nazisme" en „neo-fascisme" te 
verstaan hebben. 
Van de vier internationale bewegin-
gen op dit terrein, moet de „Europese 
Sociale Beweging", in 1951 te Malmö 
opgericht, als de belangrijkste wor-
den beschouwd. Zij heeft afdelingen 
in ten minste 14 landen. Eveneens te 
Malmö is het hoofdkwartier van de 
„Nordische Sammlung" gevestigd, 
waarin naast Skandinavische ook En-
gelse invloed te bespeuren valt. Beide 
organisaties zijn van de beginne af 
aan sterk antisemitisch ingesteld. De 
„Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitig-
keit", de HIAG, doet wel het meest 
van zich spreken. Het is een in de 
Duitse bondsrepubliek gevestigde or-
ganisatie tot steun van voormalige 
SS-ers. Van haar onderafdelingen in 
het buitenland moet genoemd wor-
den de Nederlandse HINAG (Hulp 
aan invaliden oud-Oostfrontstrijders, 
nabestaanden, politieke gevangenen 
en anderen). 
Tenslotte bestaat er nog een „Neo-
fascistische Internationale". 
Schrijver geeft een schema van de 
samenhang tussen inhoud van nazis-
tische en fascistische ideologieën en 
de kenmerkende eigenschappen van 
de hierbij betrokken personen en 
groepen. Economische factoren, zoals 
langdurige bedreiging van de econo-
mische zelfstandigheid zonder bevre-
digend alternatief bij kolonisten, 
kleine zelfstandigen en andere groe-
pen, geven tezamen met psycholo-
gische factoren (fundamentele be-
staansonzekerheid als gevolg van au-
toritaire opvoeding, overheersende 
rol van de vader, het verlies van de 
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militaire strijd van oud-frontsolda-
ten) aanleiding tot sterke gevoelens 
van geïsoleerdheid en het ontbreken 
van een toekomstvisie. Dit leidt tot 
verheerlijking van het verleden en 
een autoritaire denkwijze. In de ideo-
logie komt dit tot uiting in „het 
grootse verleden", verheerlijking van 
de macht als norm, ethnocentrisch 
denken in „in"- en „outgroups", anti-
intellectualisme, behoefte aan symbo-
len, orde, gehoorzaamheid aan (cha-
rismatische) leidersfiguren. 
Schrijver meent, dat moeilijk kan 
worden aangenomen dat het gepre-
disponeerd zijn voor het nazisme van 
bepaalde typen van personen en 
groepen van personen na de tweede 
wereldoorlog nu maar plotseling zou 
zijn verdwenen. Is bij het neo-fascis-
me en het neo-nazisme alleen maar 
sprake van een zekere „nawerking" 
of hebben wij te maken met een kris-
tallisatie- en polarisatiepunt?  Een 
verband met een ander extreem ge-
zelschap: het communisme moet hier 
niet uit het oog verloren worden: 
„Voor het anticommunistische deel 
der wereld betekent dit, dat hier „van 
nature" de kans bestaat op een ge-
ringe aandacht voor rechts-extreme 
of nauw hieraan verwante stromin-
gen. Men kan stellen, dat in het alge-
meen de groepen die het meest be-
ducht zijn voor het communisme, het 
meest geneigd zullen zijn rechts-
extreme groepen als middel te accep-
teren, c.q. hun betekenis als polari-
satiepunt in dit dialectisch proces te 
onderschatten." 
Schrijver beëindigt zijn artikel met 
de opmerking, dat tot dusverre te 
weinig aandacht door de Nederlandse 
sociologiebeoefenaren aan dit pro-
bleem geschonken is. 



Dr. F. J. Tolsma schrijft in het Neder-
lands Tijdschrift voor de psychologie 
en haar grensgebieden (dl. 16, afl. 6, 
1961) over „Laatste vragen bij het 
begrip Christuswaan". De schrijver 
heeft als psychiater niet zo erg veel 
op met „het zachtmoedige, zwevende 
type dat soms laat tot een vaste for-
mulering komt, waarbij achter een 
arm uiterlijk toch een aantrekkelijk 
perspectief schuil gaat, nl. de stich-
ting van een messiaans vrederijk op 
aarde". Via Lou de Palingboer komt 
schrijver op de beschouwingen die 
sommige psychiatrische kringen wel 
gewijd hebben aan de stichter van 
het Christendom, Jezus van Nazareth. 
Deze wordt dan wel voorgesteld als 
een lijder aan paranoia. Daar is de 
vroegrijpheid van Jezus, zoon van een 
ongehuwde moeder. Zijn neef, Jo-
hannes de Doper, is eveneens een pa-
ranoïde figuur. Jezus is gepredispo-
neerd tot psychische stoornissen. „De 
paranoia wordt manifest onder de 
invloed van Johannes de Doper. Jo-
hannes sprak nog van de komende 
messias, doch bij de doop betrekt 
Jezus dit op zichzelf. Dit gaat ge-
paard met een initiale hallucinatie. 
Daarna trekt Jezus zich 40 dagen 
(althans een tijdlang) terug in de 
woestijn. Daar treden hallucinatoire 
belevingen in sterkere mate op, ge-
objectiveerd als gesprekken met resp. 
verleidingen van de duivel. Daarna 
zet de megalomania zich voort. Alles 
culmineert nu in het begrip „ik" [...] 
Jezus hoort zijn toekomstige glorifi-
catie aankondigen, terwijl het volk 
slechts een donderslag waarneemt" 
enz. Tot de ontwerpers en voorstan-
ders van deze theorie behoren de 
psychopathologen De Loosten, Binet 
Sangle en Hirsch. Hiertegenover stelt 
schrijver de uitspraken van Schaefer 
en Albert Schweitzer. De eerste 
schreef in 1910 reeds zijn „Jezus in 
psychiatrischer Beleuchtung", waar-
in hij tot de conclusie komt, dat 
Jezus de grootste scheppende reli-
gieuze geest van alle tijden is ge-
weest en niet te vergelijken met de 
lijders aan een Christuswaan, zoals 
Wij die in de klinieken aantreffen. 
Schweitzer gaat in zijn „Leben Jesu 
Forschung" en in zijn dissertatie 
(1913), die het psychiatrische pro-
bleem diepgaand behandelt (in 1948 
in het Engels vertaald onder de titel 
»The psychiatrie study of Jesus) nog 
verder en ontzenuwt elk der stellin-
gen van bovengenoemde psychopa-
thologen. Op Schweitzer wordt dan  

wederom critiek uitgeoefend door 
Oberholzer, die het desondanks mo-
gelijk acht de grootste eerbied te 
koesteren voor de idee en de bood-
schap van de Man van Nazareth. 
„Kunnen wij als psychiaters daarbij 
nog iets verstandigs zeggen?" vraagt 
schrijver zich af. Daar is in de eerste 
plaats de gebroken existentie, waarin 
de mens zich bevindt en waarboven 
hij zich tracht te verheffen. In hori-
zontale richting komt men dan tot 
een soort ruimtelijk „Don Juantisme", 
in verticale richting tracht men te 
stijgen (bijv. op de maatschappelijke 
ladder, waarbij zich de daarvan on-
losmakelijke paradox aansluit, dat 
naarmate men meer te zeggen heeft, 
men in het algemeen minder zeggen 
kan). Dan is er nog de mogelijkheid 
boven de gebroken existentie uit te 
stijgen door de „verlossing". Als 
christelijk psychiater meent de au-
teur, dat het evangelie van Jezus hier 
een mogelijkheid biedt boven de ge-
broken existentie uit te komen, daar-
van verlost te worden, tegelijkertijd 
optimaal aan de gemeenschap deel te 
hebben en het leven perspectief te 
geven tot over de dood. 
Uit de klinische praktijk merkt schrij-
ver nog op, dat onder de moderne 
lijders aan Christuswaan vele solip-
tische figuren worden aangetroffen, 
die geen behoefte hebben aan volge-
lingen en met hun „Christus zijn" 
niets doen. Ook in gevallen waar zich 
om een dergelijke figuur toch een 
groep gevormd heeft is het vaak 
moeilijk een gefundeerd oordeel uit 
te spreken. 

„Wetenschap en samenleving", or-
gaan van het Verbond van Weten-
schappelijke Onderzoekers, geeft in 
de nummers van december 1961 en 
januari 1962 een (bewerkt en bekort) 
verslag van de voordrachten en dis-
cussies gehouden op het congres dat 
29 en 30 september 1961 onder de 
titel „Mensen als schaakstukken" 
was georganiseerd door het VWO. 
Drs. M. Brouwer van het Instituut 
voor Perswetenschap te Amsterdam, 
hield een voordracht voor „Weten-
schappelijke massa-beïnvloeding". Hij 
vraagt zich in de eerste plaats af of 
de schijnbare overeenkomst tussen 
tovenaars en wetenschappelijke on-
derzoekers, waarover men in de laat-
ste jaren wel hoort spreken, niet zo 
merkwaardig is als zij wel lijkt. Mo-
derne massa-beïnvloeders worden 
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niet alleen zo voorgesteld in de sen-
satie-literatuur. „Vance Packard, Wil-
liam Whyte, Stanley Kelley en vele 
anderen hebben zich serieus bezig ge-
houden met het voor en (vooral) met 
het tegen van de moderne manipula-
tie-methoden die zij signaleren". Het 
succes van hun publicaties duidt op 
een ongerustheid in brede lezerskring. 
Als voorbeeld haalt Brouwer de car-
rière van Clem Whitacker en Leone 
Baxter aan, die sinds 1933 als poli-
tieke public relations specialisten 
werkzaam zijn. 
In hun strijd tegen Upton Sinclair, 
die in 1934 candidaat was voor het 
gouverneurschap van Californië, slo-
ten zij zich drie dagen op met de ver-
zamelde werken van de schrijver om 
daarin citaten te vinden, die hem in 
een ongunstig daglicht konden stel-
len. Zo'n citaat als bijschrift van de 
een of andere prent werd langs ver-
schillende wegen verspreid. „... Be-
cause he was a good man we were 
sorry we had to do it that way" 
verklaarde Baxter later. Irwin Ross 
heeft in „The Image merchants" over 
de politieke toepassingen van de ver-
ontrustings-stories hierover het een 
en ander verteld. 
Naast politieke toepassingen van so-
ciaal-wetenschappelijke kennis stelt 
Brouwer de commerciële. Ofschoon 
men deze minder erg vindt dan de 
politieke, roepen ook zij weerstanden 
op. „Het idee dat men er toe gebracht 
zou worden om producten te kopen 
die men beslist niet nodig heeft of 
die men eigenlijk niet eens kan be-
talen, wekt in hoge mate de ergernis 
op. Als het de sociologen en vooral 
de psychologen zijn die deze verlei-
dingen zo geraffineerd en dus zo ver-
borgen maken, dan zou dat in sterke 
mate afkeuring verdienen, ook wan-
neer het slechts gaat om tandpasta, 
bustehouders of poederkoffie." 
De beoefenaars der sociale weten-
schappen vinden in het bedrijfsleven 
niet alleen emplooi op het gebied van 
de reclamepsychologie. Daar is bijv. 
het harmoniseren van interne be-
drijfsverhoudingen. Van de externe 
public relations komt men weer bij 
de politiek terecht „nl. in die geval-
len waarin organisaties van onder-
nemers of van arbeiders of van dok-
ters bijvoorbeeld campagnes gaan 
voeren ter verbreiding van politieke 
inzichten, die gunstig zijn voor de 
positie van deze belangengroepen. 
Verder hebben wij te doen met de 
psychologie van de individuele on- 
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dervraging, zoals die ten grondslag 
zou liggen aan hersenspoeling, third 
degree e.d. 
Brouwer wil de bovengenoemde ver-
schijnselen toch niet alle bijeen-
nemen: „er is sprake van een al te 
speculatieve aaneenschakeling". Hij 
is van mening, dat de macht van 
sociologen en psychologen sterk over-
dreven wordt. Onder aanhaling van 
Bay's werk „The structure of free-
dom" (1958) komt hij tot de conclu-
sie: „De wetenschappelijke massa-be-
invloeding is geen geïsoleerd feno-
meen, maar dient gezien te worden 
tegen de achtergrond van de bestaan-
de maatschappelijke machtsverhou-
dingen. Wie zich ongerust maakt over 
het effect van wetenschappelijke ma-
nipulatie-methoden, make zich liever 
ongerust over de bestaande machts-
verhoudingen." 
En tot slot: „Mensen zijn immers ei-
genlijk geen schaakstukken maar 
veeleer amateurschakers, die bij ver-
hoging van het algemene spelpeil (nl. 
door een grondiger wetenschappelijke 
kennis van meningsvorming en ge-
dragsbeïnvloeding) des te gemakke-
lijker in staat zullen zijn om de aan-
vallen van de simultaanspelende ma-
nipulatoren te weerstaan." 

In zijn voordracht „De kiezer, mat 
in drie zetten" behandelt Drs. P. 
Thoenes van het Sociologisch Insti-
tuut van de Rijksuniversiteit te Lei-
den de vraag „In hoeverre kunnen 
en mogen in een democratische struc-
tuur de sociale wetenschappen en 
haar beoefenaars worden ingescha-
keld ter beïnvloeding van de politie-
ke keuze?" 
Thoenes begint met de analyse, die 
van de kiezer in de Ver. Staten ge-
maakt is, waaruit blijkt dat de drie 
zetten, waarin de kiezer voor de ma-
nipulator mat kan worden gezet, de 
volgende zijn: „De eerste zet is de 
wetenschappelijke analyse van zijn 
gedrag. De tweede is de opbouw van 
een theoretische strategie, op basis 
van de gegeven analyse, aangevuld 
met ervaring en gezond verstand. De 
derde zet is het in actie brengen van 
een verkiezingsapparaat, dat zijn 
handelen baseert op het in de theorie 
gegevene." 
In het vooraanstaande gebaseerd op 
de Ver. Staten wil Th. enige correc-
ties aanbrengen. Voor Nederland zijn 
de bedreigingen van de democratie: 
1. de combinatie van stemdwang en 



algemeen kiesrecht; 2. de nadelige 
werking van de verzuiling; 3. de ver- 
waarloosde politieke opvoeding; 4. de 
overheersende rol van de buitenland-
se politiek, waarvoor de burgerij min- 
der aandacht heeft. De belangrijkste 
bedreiging staat daar nog buiten: het 
verdwijnen van het gezonde tegen- 
wicht tegen a-politieke verleidings- 
technieken (de werkelijk belangrijke 
politieke keuze). De partijen gaan 
steeds meer een onwezenlijk beeld 
vertonen. Vanuit het nationale ge-
zichtspunt zijn zij alle geneigd, de-
zelfde noden te onderkennen en de 
kiezer dezelfde beloften te doen. 
Dan is er neg een vrijwel alle cul-
tuursociologen verontrustende factor 
aan het werk: de functionele rationa-
liteit schijnt de substantiële te gaan 
overheersen. (Hieronder verstaat Th. 
dat men hoe langer hoe meer in een 
functie is ingekapseld, wil men dan 
rationeel handelen, dan wordt men 
steeds met de functie geconfronteerd. 
Iemand is in een bedrijf een functio-
naris voor zijn deelkennis. „Als hij 
op een dag de bedrijfsordening zou 
doorbreken en bijv. volgens zijn sub-
stantiële rationaliteit zijn baas gaan 
medelen wat hij over hem dacht, dan 
zou hij functioneel onbruikbaar zijn 
en ogenblikkelijk worden verwij-
derd.") 
Thoenes eindigt met een beroep op 
de wetenschappelijke elite haar taak 
wel te verstaan: „De wetenschappe-
lijk gevormde intellectueel neemt in 
de moderne samenleving een belang-
rijke machtspositie in. Misschien niet 
als individu, maar als functionaris, als 
lid van een stand, een institutie, een 
orgaan, een Bureau. Hoe groot die in-
vloed is en dat het een politieke in-
vloed is, heeft hij zich misschien Met 
altijd gerealiseerd. Waar hij zich dit 
bewust wordt en waar hij zijn taak 
als democratisch staatsburger reali-
seert, zal hij een nieuwe houding 
moeten vinden. Hij zal het politieke 
gehalte van zijn beslissingen niet 
langer moeten camoufleren, maar uit-
dragen, niet langer verdringen, maar 
bewust maken. Dan zal hij vanuit zijn 
sleutelpositie mede kunnen helpen de 
democratie opnieuw interessant te 
maken en mede een halt kunnen toe-
roepen aan al die benauwende neven-
verschijnselen, die nu het politieke 
leven van zijn, ons zo dierbare zin 
beroven." 

Mevr. Dr. M. Zeldenrust-Noordanus 
houdt een referaat over „Psycholo- 

gisch martkonderzoek". Zij komt 
daarbij tot de volgende conclusie: „De 
eenzijdige voorstelling die Vance 
Packard geeft van het psychologisch 
marktonderzoek dient o.i. verworpen 
te worden. Er zijn geen betrouwbare 
aanwijzingen omtrent de rol, die de 
zgn. „diep" onbewuste faktoren in 
de persoonlijkheidsstruktuur spelen 
op het gebied der konsumentenpsy-
chologie, noch is het mogelijk deze 
faktoren met de gebruikelijke me-
thoden (dieptepsychologie) op de spo-
ren en te toetsen op hun betekenis ... 
Het psychologisch marktonderzoek 
leidt niet tot „onweerstaanbare" pro-
paganda doch tot propaganda/rekla-
me, die zich aansluit bij de werkelijke 
karakteristieken van de konsument 
en niet bij de voorstellingen die de-
gene die propaganda maakt zich „in-
tuïtief" maakt van de konsument. 
Aldus brengt het psychologisch 
marktonderzoek niets fundamenteel 
nieuws op het gebied van de reklame, 
doch is slechts behulpzaam bij het 
realiseren van een eis, die te allen 
tijde aan „goede" d.w.z. werkzame 
propaganda werd gesteld." 
Haar coreferent, B. Buitdendijk, vice-
voorzitter van de Ned. Consumenten-
bond, meent dat wij als consument 
niet zonder verweer in de op psycho-
logisch marktonderzoek gebaseerde 
reclame moeten berusten. Dit psycho-
logisch marktonderzoek slaat Buiten-
dijk hoger aan dan mevrouw Zelden-
rust. 

Prof. Dr. J. Linschoten belicht nog 
een andere zijde van het probleem 
„Mensen als schaakstukken" in zijn 
referaat „Proefpersoon en cliënt in de 
psychologie". Het gaat hier om de 
persoon, die bereid moet zijn een 
psychotechnisch onderzoek te onder-
gaan om een bepaalde functie te ver-
krijgen. Is hij cliënt, die door de 
wetenschap (de psychologie) gediend 
wordt of is hij een proefpersoon, 
d.w.z. een persoon die de wetenschap 
dient? Zelf zal hij zich allesbehalve 
cliënt gevoelen, maar zeer zeker 
proefpersoon. „Wat gaat het het be-
drijf aan of ik een moederbinding heb 
of daarentegen juist een vaderbin-
ding?" Als hij na de test ongeschikt 
blijkt voor de te vervullen vacature, 
dan krijgt hij daar slechts bericht 
van, maar ergens blijft een dossier 
met gegevens over dat onderzoek, 
misschien bij de psycholoog, waar-
schijnlijk bij het bedrijf dat ervoor 
betaald heeft. 
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Linschoten spreekt van „tests, batte-
rijen van tests, waarmee de bedrijfs-
leiding, de personeelschef of wie er 
dan ook zitten mag, hoopt zijn be-
slissingen gemakkelijker en meer 
verantwoord te kunnen nemen, waar-
bij de werknemer het gevoel heeft 
meer en meer gedehumaniseerd, ver-
ontmenselijkt, verdingd te worden, 
zonder dat hij de ratio daarvoor be-
hoorlijk kan doorgronden." De be-
roepsvereniging van psychologen is 
gekomen tot het opstellen van regels, 
die het individu de cliënt een maxi-
male bescherming moeten bieden. 
Toch blijft de problematiek bestaan. 
Het is in de eerste plaats geen psy-
chologische, maar een maatschappe-
lijke, misschien een wijsgerige pro-
blematiek. 
De coreferent van Prof. Linschoten, 
Drs. J. Huiskamp, directeur van het 
Twents Bureau voor Bedrijfspsycho- 

logie, brengt tenslotte nog naar vo-
ren, dat hij in zijn instituut sinds 1945 
ongeveer 45.000 mensen getest heeft. 
Als men aanneemt — uit de feiten —
dat er nog altijd 5 á 10 % adviezen 
verstrekt worden die in de praktijk 
om allerlei redenen niet juist blijken 
te zijn, dan komt Huiskamp voor zijn 
instituut alleen op zo'n 4000 verkeer-
de adviezen. Is dit reden om met het 
werk op te houden? (Prof. Linscho-
ten meent, dat deze beslissing niet 
door de psycholoog, maar door de 
samenleving zelf genomen moet wor-
den; misschien zou deze een voor-
waardelijke veroordeling kunnen uit-
spreken). 
Het zou te veel plaats in beslag ne-
men om op de dikwijls interessante 
discussies naar aanleiding van deze 
voordrachten verder in te gaan. 

J. W. 
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