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Ten geLeide 

In dit nummer laten twee filosofen hun gedachten gaan over de verschijnselen arbeid 
en werk loosheid. Erik van der Hoeven, directeur van het wetenschappelijk bureau van 
D'66. behandelt in Cirkelen om arbeid een aantal 'halve waarheden' betreffende de 
werkloosheidsproblematiek. Moeten we om deze op te heffen het arbeidsethos af-
schaffen of alleen anders invullen? Moeten we het onbetaalde (vrijwilligers)werk 
stimuleren of juist afschaffen door het te gaan betalen? Moeten vrouwen in hun 
emancipatiestreven buitenshuis betaalde arbeid gaan verrichten of moet huishoudelij-
ke arbeid hoger gewaardeerd worden? Vormt de toename van de technologie (compu-
ters bijv.) een bedreiging voor de arbeid of schept ze juist de mogelijkheid arbeid 
leuker en spannender te maken? Kortom: hij laat allerlei voors en tegens de revue 
passeren en komt uiteindelijk tot de conclusie, dat volledige werkgelegenheid een 
maatschappelijke vereiste moet zijn, omdat we anders nooit afkomen van de scheiding 
tussen werkenden en niet-werkenden. Verder moet arbeid veel positiever gewaar-
deerd worden dan nu het geval is, maar dan moet de kwaliteit ervan, het identiteitsvor-
mende karakter, ook hoger zijn. Tot slot moet er de vrijheid bestaan om niet of minder 
te werken en moet het onbetaalde (vrijwilligers)werk als zodanig blijven bestaan. 
Wim van Dooren, onze hoogleraar humanistiek te Delft, is het in Leven is arbeid vooral 
met de conclusie van de eis tot volledige werkgelegenheid niet eens. Zolang deze 
bestaat, zal men allerlei maatschappelijk onnodige en zelfs schadelijke arbeid (bijv. 
luxe- resp. wapenproduktie) laten verrichten om de werkgelegenheid maar op peil te 
houden. Hij komt tot radicalere conclusies dan Van der Hoeven. Iedereen behoort een 
basisinkomen te ontvangen. Scholen behoren niet meer tot een beroep op te leiden, 
maar tot zelfontplooiing. Tenslotte behoort het bestaande arbeidsethos afgebroken te 
worden en alle maatschappelijk nutteloze en schadelijke arbeid afgeschaft. 
Herman Noordegraaf, wetenschappelijk medewerker van de Raad voor de zaken van 
Overheid en Samenleving van de Nederlands Hervormde Kerk, schreef een biografie: 
Bart de Ligt — van dominee tot anarchist en vrijdenker. 
Tot zover de hoofdartikelen van dit nummer. De opzet van de komende nummers van 
Rekenschap zal een andere zijn dan tot nu toe. Ze zullen steeds gewijd zijn aan een 
bepaald thema, dat van verschillende kanten benaderd wordt. Vooral de humanisti-
sche aspecten zullen daarbij belicht worden. Daarnaast blijft er ruimte voor anders-
soortige artikelen en de vaste rubrieken. Het volgende nummer zal als thema hebben: 
de staat als zedenmeester. Daarna komen aan bod: medische ethiek, geestelijke 
verzorging, democratie en het New Age-denken. 
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Inmiddels hebben twee leden de redactie van Rekenschap verlaten: Henk Bonger 
vanwege huiselijke omstandigheden en Ton Jorna wegens zijn in deze moeilijke tijden 
overdrukke baan van directeur van het Humanistisch Opleidings Instituut. Henk 
Bonger blijft gelukkig de rubriek Losse Notities verzorgen en van Ton Jorna ontvingen 
we voor dit nummer nog een boekbespreking. We zijn beiden dus nog niet uit het oog 
verloren. 

AN 

Svetozar Stof emovic, een van de betrokkenen bij het omstreden Joegoslaafse tijdschrift 
'Praxis' dat in de rubriek 'Rekenschap International' wordt besproken ( zie pag. 191). 



Twintig jaar Humanistische Geestelijke Verzorging en Vorming (HGV) 
bij de Strijdkrachten 

Op 1 september 1964 werd de dienst HGV, na jarenlang overtuigingswerk, 
voor een proefperiode van drie jaar toegelaten tot de krijgsmacht. In die drie 
jaar moest worden aangetoond dat er voldoende behoefte aan deze niet-
godsdienstige vorm van GV zou zijn. En dat bleek het geval, zodat op 1 
september 1967 de HGV definitief binnen de krijgsmacht haar plaats ver-
wierf.' Dit jaar 1984, om precies te zijn op 1 september, was het dus twintig 
jaar geleden dat deze GV formeel ontstond. En dat feit is op 12 november jl. 
gevierd met een studiedag in het vormingscentrum voor militairen, het Coorn-
herthuis te Zeist. 

Niet voor niets vond die viering plaats, want twee decennia HGV tekent historisch en 
maatschappelijk gezien een feit dat uniek in zijn soort is. Uniek omdat er vooralsnog 
nergens ter wereld een krijgsmacht bestaat waarin GV-ers, werkend vanuit een niet-
godsdienstige levensovertuiging (en bekostigd door de overheid), hun ambt uitoefe-
nen. Uniek in zijn soort omdat de professie GV, welke gedurende vele eeuwen 
uitsluitend door godsdiensten werd en wordt geïnspireerd, definitief een niet-gods-
dienstige variant heeft gekregen.-' 

Laat geestelijk alternatief 
Het is verbazingwekkend en verontrustend dat dat pas zo kort geleden is gebeurd, 
terwijl het werkveld krijgsmacht zolang het bestaat, een gebied van menselijk hande-
len vormt, waarin de vragen op ethisch-geestelijk terrein liggen opgestapeld. Hoe kan 
dat laatste ook anders, wanneer de tastbare aanwezigheid van geweldmiddelen op 
massaschaal en daarmee de fundamentele kwestie van leven en dood zo intens op de 
mensen daar afkomen. Vandaar verbazingwekkend dat eerst na de Tweede Wereld-
oorlog de HGV tot de krijgsmacht werd toegelaten terwijl al sedert vele eeuwen de 
processen van secularisatie, ontkerkelijking en dé-confessionalisering gaande zijn.; 
En dat geldt niet alleen voor de militairen maar ook voor andere groepen mensen in 
geestelijke knelsituaties zoals zieken, bejaarden en gedetineerden. De vraag die 
hierbij, historisch en cultureel gezien, van belang is en die eigenlijk verder onderzoek 
nodig zou maken, is dan ook hoe dat zo gekomen is en waarom derhalve niet eerder een 
niet-godsdienstige inspiratie i.c. van humanistische huize dit geestelijk alternatief voor 
het kerkelijke pastoraat4  heeft geboden. Dat in dat onderzoek ook de toenmalige 
weerstand vanuit de pascifistische stroming binnen het humanisme dient te worden 
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betrokken, lijkt mij onontkoombaar. Maar. het feit dat het niet-godsdienstig al te rna-
tiefzo recent is gekomen, is niet alleen verbazingwekkend. het is tevens veron t rustend. 
Want het betekent, dit Actueel weer toespitsend op de krijgsmacht. dat militairen pas 
een twintig jaar terug voor het eerst met hun individuele geestelijke vragen en proble-
men (het zorgaspect) en hun behoefte aan inhoudelijke oriëntatie en heroriëntatie ( het 
vormingsaspect) bij erkende humanistische GV-ers terecht konden. Het is hier niet de 
plaats om op dat punt van verontrusting verder in te gaan dan te stellen hoe weinig. 
kwantitatief gezien, dat aanbod aan HGV is en vooralsnog moet blijven. En dat omdat 
overheid (welke trouwens thans overweegt om ook nog haar bekostiging van GV in te 
krimpen of af te schaffen!) en kerken nog niet voldoende hebben ingezien in welke 
mate ook nu nog vele militairen het recht op niet-godsdienstige G V wordt onthouden. 
Het jarenlange streven van het HV en de dienst HGV om dat onrecht en die onge li j kbe-
rechtiging op geestelijk terrein eindelijk eens op te doen heffen, heeft nog niet meer 
dan een klein resultaat opgeleverd.5  Wat niet wegneemt dat ooit recht zal geschieden! 

Bestaansrecht aanvaard 
Nu terugkomend op de studiedag op 12 november te Zeist en de betekenis daarvan, 
kunnen de volgende punten worden vastgesteld. Ten eerste viel op, dat de viering van 
het 20-jarig jubileum ook (naast diverse "interne" gasten) werd bijgewoond door: 
vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie (staatssecretaris, militaire lei- 
ding, ambtelijke leiding, militaire belangenverenigingen 	), de kerkelijke leiding 
(Raad van Kerken, confessionele en joodse GV), het parlement, diverse m aatschap-
pelijke organisaties. Uit de bewuste en hartelijke aanwezigheid van al deze maatschap-
pelijke "sleutelfiguren", kan worden afgelezen dat de werkelijke erkenning en aan-
vaarding van deze niet-godsdienstige GV (bij de krijgsmacht) een bewezen feit is. Was 
erkenning in 1964/1967 al een parlementair-politiek gegeven, de erkenning en aan-
vaarding is nu ook een sociologische werkelijkheid geworden. Twintig jaar HGV 
hebben hun invloed gehad! 
Maar, ook psychologisch gezien blijken die erkenning en aanvaarding niet langer te 
worden betwijfeld, laat staan betwist. Dat bleek vooral uit een aantal artikelen (van de 
staatssecretaris, van de hoofdluchtmachtpredikant, van een vijftal militairen van 
uiteenlopende rang en positie) in het ter gelegenheid van het vierde lustrum van de 
dienst HGV uitgegeven jubileumboekje.6  De inhoud van die artikelen van waarne-
mers en deelnemers van buiten en mijn poging om van die artikelen uit wat greep te 
krijgen op onze externe beeldvorming', rechtvaardigen de conclusie dat in dat externe 
beeld geen vragen meer zijn aan te treffen over de inhoud en doelstelling van de HGV, 
maar uitsluitend over haar wijze van bestaan en functioneren. 
Dit gegeven kan ook anders worden uitgedrukt: de vraag naar het bestaansrecht van de 
HGV is definitief uitgedoofd. Wie daarover nu nog spreekt in afwijzende zin en 
daarmee het oude "stenen-voor-brood"-adagium zou oprakelen, maakt zichzelf onge-
loofwaardig. Wat overblijft zijn vragen en milde kritiek (dat bleek ook tijdens de 
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discussie in de middag van 12 november) bij de bestaanswijze (werkmethoden. publici-
teit e.a.) van de dienst HGV. 

Rijp voor export 
Welnu. als het bestaansrecht van de HGV in alle opzichten is geworden tot een 
historisch en maatschappelijk onaantastbaar gegeven, dan heeft dat ook nog andere 
consequenties. En wel deze: a) Als één vorm van HGV, i.c. bij de krijgsmacht. haar 
bestaansrecht tijdens en na twintig jaar. fundamenteel heeft bewezen, dan is daarmee 
indirect het bestaansrecht van HGV in andere categoriale organisaties (justitie. ge-
zondheidszorg e.a.) versterkt. De inhoud van HGV is immers ondeelbaar. en als op 
één deelgebied volstrekte inhoudelijke aanvaarding en erkenning worden gereali-
seerd. dan geldt die principiële erkenning ook voor andere deelgebieden al kan het 
proces van aanvaarding daar nog stagneren door situationele omstandigheden. b) Nu 
HGV als werksoort, inhoudelijk berustend op een niet-godsdienstige, humanistische 
inspiratie, nog verdergaand een maatschappelijke realiteit is geworden, moet toch ook 
hij de kerken het bewustzijn verder groeien (en gelukkig wijzen verschillende positieve 
signalen in die richting)8  dat aanvaarding van deze realiteit de enige juiste reactie is. 
1-let bevorderen van het heil van mensen is sedert eeuwen door de kerken gezien als hun 
recht op monopolie. Doordat echter is gebleken dat het nastreven van het humanum 
van mensen ook vanuit een humanistische levensovertuiging mogelijk en nodig is. 
zullen de kerken, terwille van de mensen. de morele moed dienen op te brengen, om de 
keuze van mensen voor deze GV niet te belemmeren. Nog sterker: om daar waar 
mensen in toenemende mate kiezen voor humanistische begeleiding en vorming, de 
werkelijke ruimte te helpen scheppen opdat die keuze kan worden gehonoreerd. c) 
Was en is Nederland voor wat betreft verschillende maatschappelijke ontwikkelingen 
bijna per traditie "gidsland", ook op het terrein van de HGV lijkt dat het geval. Tot nu 
toe is in die landen waar humanistische organisaties werkzaam zijn, nog geen erkende 
categoriale HGV, te vergelijken met die in Nederland, tot stand gekomen. ook al zijn 
in enkele landen daartoe wel initiatieven ontplooid. Nu de HGV (bij Defensie) 
definitief zijn bestaansrecht heeft bewezen, is deze vorm van dienstverlening rijp voor 
"export". De I HEU zou zich moeten beraden welk "ontwikkelingsplan" hier van 
belang zou kunnen zijn. Niet als doel op zichzelf maar als een middel om mensen ook 
buiten Nederland, de gelegenheid te bieden gebruik te maken van de kennelijk unieke 
mogelijkheden die de HGV op existentieel gebied bevat.9  

J. Sinke 

Noten: 
1. J. Troost: De geschiedenis van de geestelijke verzorging, en W. H. Heij: Het Coornherthuis, 

beide opgenomen in: Raadslieden schrijven ..., Driebergen 1972, blz. 19-33 en 164-176 



150 

2. J. P. van Praag: Grondslagen van Humanisme. Amsterdam/Meppe11978, m. n. de hoofdstuk-
ken I en IV 

3. — R. A. P. Tielman en J. F. Sinke: Humanisme in Nederland: een samenvattend overzicht, in: 
Rekenschap, maart 1983, blz. 13-17 
— P. Doorn en Y. Bommeljé: Maar... men moet toch iets wezen. Nieuwe gegevens over 
ontkerkelijking in Nederland, Utrecht 1983 

4. G. Heitink: Pastoraat als Hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie. 
Kampen 1979 

5. R. A. P. Tielman en J. F. Sinke: Humanistische raadslieden bij de Nederlandse Strijdkrachten. 
Studienota, Utrecht/Zeist, oktober 1981 

6. J. den Boer, J. F. Sinke, F. Spoelstra: 20Jaar dienst Humanistische geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht, Zeist oktober 1984 

7. J. F. Sinke: Een boeiend en bindend beeldpatroon. in: jubileumhoekje , geciteerd onder 6 blz. 
49-56 

8. A. Karreman: Twintig jaar naastItegenoverImet elkaar, in: j ubileumboek j e geciteerd onder 6. 
blz. 21-28 

9. In voorbereiding is een brochure waarin dieper wordt ingegaan op de dilemma's van de 
humanistische geestelijke verzorging bij defensie. Deze brochure, waarin ook een uitvoerig 
verslag van de studiedag op 12 november wordt opgenomen. zal in voorjaar 1985 verschijnen. 



Cirke en om arbeid 
Erik van der Hoeven 

1. De actuele problemen 
Werkloosheid wordt ervaren als een groot probleem. Arbeid was, naast gezin en 
godsdienst, de pijler van de samenleving. De maatschappij kon worden opgevat als een 
arbeidsbestel, het menselijk bestaan als arbeiden. Het aantal mensen voor wie dat 
mensbeeld niet meer opgaat, is nu opzichtig groot geworden. Getuigen de werklozen 
van de onwaarheid van die opvattingen? Staat de arbeid nog centraal in het maatschap-
pelijk bestaan van mensen? En zo ja. welke arbeid dan? 
Werkloosheid is een groot probleem. omdat het door de meeste werklozen als zodanig 
wordt ervaren. Werkloosheid is geen ongevraagde vakantie met behoud van uitkering: 
veel werklozen willen graag weer aan de slag. De problemen zijn zeker niet alleen 
financieel van aard. Werkloosheid vreet aan het zelfrespect van mensen, het verhin-
dert hun maatschappelijk functioneren, het kan mensen brengen tot apathie (opmer-
kelij k genoeg niet tot openbare opstandigheid). Massale werkloosheid haalt de naoor-
logse. op gelijkheid en solidariteit gerichte samenleving, omver. 
Het ziet er niet naar uit dat de werkloosheid spoedig minder zal worden. Werkgelegen-
heid hij industrie, landbouw en commerciële dienstverlening daalt, de overheid bezui-
nigt op arbeidsplaatsen hij zichzelf en in de kwartaire sector, en ondertussen groeit in 
Nederland de beroepsbevolking jaarlijks met 70.000 mensen. Economische groei zal 
dit beeld niet wezenlijk kunnen veranderen op een termijn die voor een mensenleven 
van belang is ( bijvoorbeeld tien jaar). Hoewel momenteel het aantal ingeschreven 
werklozen niet groter wordt, is dit voor een deel een schijneffect, teken van andere 
criteria bij de registratie van werklozen. Reeds wordt het getal genoemd van twee 
miljoen onvrijwillig werklozen in de periode 1990-2000. Als dat beeld juist is, kan 
arbeidstijdverkorting tot ca. dertig uur per week de werkloosheid nog juist op het 
huidige peil handhaven. En ook als dit beeld te somber is, zal werkloosheid nog 
geruime tijd de samenleving beheersen. 
De pijler van de samenleving wankelt. Lukt het, deze overeind te houden? Of kunnen 
we hem beter laten omvallen? 

2. Het arbeidsethos 
Er is te weinig betaalde beroepsarbeid. Tegelijkertijd is de waardering daarvan hoog. 
Niet dat de werkende nu zoveel meer geld krijgt dan de niet-werkende, maar de 
emotionele waarde is groot. Veel mensen smachten naar een baan, terwijl er te weinig 
banen zijn. 
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Over arbeid circuleren veel halve waarheden. Dit is er één van. We gaan proberen de 
consequenties ervan te trekken. 
Stellen we het probleem op deze manier, dan zijn er twee heldere oplossingen. Of we 
betalen de mensen met werk minder (ze hoeven geen extra geld te hebben voor hun 
baan, zij hebben immers al de bevrediging ervan); Of we verminderen de behoefte aan 
werk, we schaffen het arbeidsethos af. 
Heldere oplossingen inderdaad, van de intellectuele simpelheid waarmee ik ooit de 
reïncarnatie-gedachte heb aangehangen als oplossing voor het probleem van het 
kwaad op de wereld: ook een heldere oplossing, want je weet dan tenminste ze ke r dat al 
het kwaad wordt gestraft. De menselijke werkelijkheid is gecompliceerder. Het ar-
beidsethos laat zich niet afschaffen. 
Maar het kan wel worden bestreden. Daarvoor zijn goede redenen. Stress. maagzwe-
ren, hartaanvallen zijn tekenen van het overspannen van de hoog van menselijke 
prestaties. In het arbeidsbestel ontlenen mensen hun waarde primair aan hun arbeids-
prestaties. Vaak werken zij zich daarvoor over de kop. En de waarde van al dat 
geploeter is natuurlijk vaak beperkt. Waardering van collega's, een groot In Memo-
riam in het personeelsblad. Vele vrouwen en kinderen hebben maar beperkt van vader 
mogen genieten. Het arbeidsethos verdient bestrijding. 
Ook het natuurlijk milieu vereist dat wij grenzen stellen aan de menselijke daadkracht, 
of tenminste de voordelen daarvan nog eens goed overwegen. Een van de be I aingri j kste 
oorzaken van milieuschade is de omvang van de huidige produktie: het aantal kilome-
ters snelweg, het aantal verstookte tonnen stookolie, de hoeveelheid jaarlijks gewon-
nen kopererts of geproduceerde plastics. Het arbeidsethos is de uitdrukking van onze 
wens, de produktie steeds verder op te voeren. Toch verschilt dit motief van het vorige: 
niet alleen de hoeveelheid werk, ook de áárd van de produktie staat hier ter discussie. 
Want wanneer het mogelijk zou zijn, deze produktie te handhaven met aanzienlijk 
minder externe effecten, zou er vanuit milieuoogpunt veel minder bezwaar zijn tegen 
hard werken. 
Er is ook een cultureel argument tegen het arbeidsethos. Dat is uitdrukking van de trek 
naar binnen, naar de mens "zelf', waarbij mensen zich terugtrekken uit hun uiterlijke 
werkzaamheid, en hun waarheid meer zoeken in hun emoties, hun relaties, hun 
lichamelijke schoonheid of conditie. De maatschappelijke arbeid wordt dan meer en 
meer iets buiten ons; wie het wezenlijke van het bestaan zoekt in het werk, is vervallen 
aan een wereld van schijn. Dring daarom de maatschappelijke betekenis van arbeid 
terug, zodat aan mensen de ruimte wordt gelaten voor vrije ontplooiing. Arbeid is een 
keurslijf, zijn ethos is dwang. 
Met dat laatste zijn de voorstanders van het arbeidsethos het nu, merkwaardig genoeg. 
geheel eens. Zij verkondigen immers dat arbeid harde noodzaak is, weliswaar niet leuk 
maar wel nuttig. Wie hard werkt, moet daarvoor adequaat worden beloond. Met 
andere woorden: de bevrediging ligt niet inde eerste plaats in het werk zelf, er moet een 
compensatie voor worden gegeven. De topambtenaren en captains of industry wensen 



153 

wel een goede materiële waardering voor de geleverde inspanningen — of is het 
onuitgesproken ook een schadeloosstelling voor geleden ontberingen? Impliciet ligt in 
het arbeidsethos dat arbeid ontzegging is, niet het wezenlijke van de mens; de medite-
renden trekken daaruit de consequentie. 
De cirkel rond arbeid hebben we, gaande langs het arbeidsethos, éénmaal doorlopen. 

3. Formele en informele arbeid 
Werk wordt niet alleen gedaan in betaald verband. Met oneigenlijke motieven is dat 
niet lang geleden nog door bezuinigende ministers naar voren gebracht. Veel wat nu 
betaalde beroepsarbeid is, werd vroeger in de persoonlijke levenssfeer verricht. Ver- 
plegi ng en verzorging van ouden van dagen was een taak voor de familie, die deze soms 
met grote opofferingen vervulde. Dat is in verregaande mate geprofessionaliseerd, 
maar — daarin heeft de bezuinigende minister gelijk — die klok kan weer worden 
teruggedraaid. 
Informeel werk is er ook in de sfeer van vrijwilligheid. Sportverenigingen, club- en 
buurthuizen, actiegroepen, politieke partijen draaien op de inzet van vrijwilligers. Een 
enkele keer is met het vrijwilligerswerk status verbonden, waardoor dit slechts toegan-
kelijk is voor mensen die in de betaalde beroepsarbeid al belangrijk zijn—bijvoorbeeld 
waar de voorzitter van de voetbalclub tevens de grootste garagehouder in de stad is. 
Informeel werk bestaat tenslotte in de vorm van burenhulp. Door verwikkelingen in de 
sociale wetgeving raakt dit aan het zwarte en grijze circuit, waar mensen diensten aan 
elkaar verlenen zonder dat daarover de verschuldigde BTW en sociale premies worden 
betaald. 
In veel opzichten zijn formele en informele arbeid gelijk aan elkaar. Beide bestaan uit 
doelgericht ingrijpen. Informele arbeid is geen spel, geen vrijheid blijheid — wie op 
woensdagmiddag komt helpen bij het figuurzagen heeft wel de plicht daar elke woens-
dag te zijn, en wie met de UVV assisteert in het bejaardentehuis kan ook niet zomaar 
wegblijven. Informele arbeid levert verder ontegenzeggelijk produktie. Het totale 
informele circuit, inclusief huishoudelijk werk, produceert in de orde van tientallen 
procenten van het "officiële" nationaal inkomen. 
Het heeft niet ontbroken aan pogingen, van het informele circuit gebruik te maken bij 
het oplossen van de huidige werkloosheid. Allereerst door de werklozen zelf. In een 
samenleving waarin mensen hun waarde en zelfrespect primair ontlenen aan hun baan, 
wordt hen de mogelijkheid ontnomen deel te nemen aan het betaalde arbeidscircuit. 
Zij worden verwezen naar het zich "beschikbaar" houden voor een vaak imaginaire 
arbeidsmarkt. Geen wonder dat velen van hen in de informele sector bezigheden 
hebben gevonden. Sommigen maken daarvan een goede broodwinning (en houden 
ondertussen hun uitkering); anderen hebben eenvoudig een zinvolle tijdpassering die 
weer bakens in de dag zet, en hen het gevoel geeft dat ze iets nuttigs doen voor zichzelf 
en anderen. 
Onvermijdelijk is het oog van zowel goedwillende als bezuinigingen zoekende ambte- 
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naren en politici op deze informele activiteiten gevallen. die in het traditionele arbeids-
ethos buiten het gezichtsveld blijven. De goedwillende invalshoek is die vanuit de 
werklozen zelf. De maatschappij schiet tekort, zo gaat de redenering, in het scheppen 
van een kans op zinvolle activiteiten van werklozen, door hen alleen geld toe te kennen 
voor hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Met hun informele arbeid maken zij 
zich veel nuttiger voor de maatschappij. Ze kunnen veel beter daarvoor worden 
beloond, en op zijn minst worden vrijgesteld van sollicitatieplicht wanneer zij voldoen-
de vrijwilligerswerk verrichten. Zo ontstaat het werken met behoud van uitkering, als 
praktische erkenning van het belang van werk, zelfs informeel, voor mensen. 
Het bezuinigende oog beziet hetzelfde verschijnsel heel anders. Het informele werk 
levert immers onbetaalde produktie. Wanneer dat wordt geformaliseerd tot "werken 
met behoud van uitkering" ontstaat een buitenkans op een louter cosmetische opera-
tie, die aan de oppervlakte de kosten drukt, maar in de diepte de produktie onaangetast 
laat. 
Voor de mensen die nog in loondienst zijn. is het "werken met behoud van u i t ke ri ng—
een grote bedreiging. Want als de gemeentelijke bibliotheek even goed kan blijven 
draaien na het ontslag van personeel (doordat deze mensen, of anderen, met behoud 
van uitkering komen werken) dan liggen ontslagen in de bibliotheeksector voor de 
hand. Voor het bedrijfsleven geldt natuurlijk hetzelfde. Voor de werkenden moet een 
strikt onderscheid tussen "arbeiden" en "werkloos zijn" in stand worden gehouden —
sommige vakbonden noemen dat zelfs de "solidariteit van de werklozen met de 
arbeiders". 
Maar ook werklozen zelf zijn vaak tegen het werken met behoud van uitkering. Want 
dat zou inhouden dat mensen met twee verschillende rechtsposities naast elkaar 
hetzelfde werk doen: de één met recht op ziektegeld en WW, met een hoger loon en 
doorgaans met een pensioen — de ander met lager loon en zonder de vele extra 
voordelen van een reguliere baan. Werken is geen pretje, en wie het informele werk wil 
inschakelen in het normale arbeidsproces, moet daar gepast voor betalen. 
En zo hebben we opnieuw de cirkel rond arbeid doorlopen. 

4. Arbeid en emancipatie 
Vrouwen nemen te weinig deel aan de betaalde beroepsarbeid. Met name in Nederland 
verrichten betrekkelijk weinig vrouwen betaald werk. Het hebben van een baan is een 
teken van maatschappelijke zelfstandigheid, van erkenning als volwaardig persoon. 
Een baan geeft ook de financiële onafhankelijkheid die voor een zelfstandige positie 
nodig is. Arbeid emancipeert, bevrijdt uit een afhankelijke positie — vrouwen, maar in 
voorkomende gevallen ook mannen. Arbeid is als stadslucht voor de middeleeuwse 
poorter: het medium waardoor zelfstandigheid wordt verworven. 
Vrouwen protesteren tegen het feit dat er zo weinig vrouwen in het arbeidsproces zijn —
en als ze er zijn, dan nog vaak in ondergeschikte en uitvoerende functies. Zij menen dat 
vrouwen meer ingeschakeld moeten worden, meer leidinggevende posities moeten 
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innemen. geen genoegen moeten nemen met de vaak onuitgesproken verwachting van 
henzelf èn hun omgeving, dat zij geen promotie hoeven te maken voorbij een zeker 
niveau. Kortom, de emancipatiebeweging wil meer vrouwen binnen de bestaande 
structuren. 
Maar arbeid maakt ook onvrij. Er is een tredmolen van negen tot vijf. Er zijn legio 
mannen die zozeer worden afgestompt door een saaie of vermoeiende werkdag dat zij 
's avonds nog slechts achter de buis kunnen doorbrengen. Die arbeid bedoelt de 
emancipatieheweging niet. 
Er is ook werkdwang en prestatiezucht. Er is de neiging, je waarde alleen aan het werk 
af te meten en collega's daarmee de loef af te steken. Er is een alles absorberende sfeer 
van werk, waar het hele leven staat in het teken van de arbeid, en waarin mensen elkaar 
proberen te overtreffen in de werkweken die zij maken. Die arbeid bedoelt de 
emancipatieheweging ook niet. 
In de informele sfeer hebben vrouwen van oudsher een sterke positie ingenomen, 
namelijk hij het huishoudelijk werk. Dit heeft een eigen ritme en ook ethos, dat 
aansluit hij het traditionele beeldende traditionele rol van de vrouw. In de emancipa-
tieheweging zit ook een maatschappijkritisch element, namelijk de hoop dat die 
andere wijze van arbeiden iets kan veranderen aan de hardheid en ongevoeligheid van 
de mannelijke arbeidssfeer. 
In dat kader past ook de herwaardering van het huishoudelijk werk. Vrouwen streven 
ernaar mannen daarbij meer in te schakelen, en niet of niet alléén om de mannen ook de 
rotklussen te laten doen. Vanuit het oogpunt van arbeidsclassificatie is huishoudelijk 
werk afwisselend en zelfstandig, het brengt veel beslissingen en eigen verantwoorde-
lijkheid met zich mee, evenals de vrijheid om in eigen tempo het werk te doen. 
Huishoudelijk werk blijkt lang onderschat. 

En met dat laatste zijn vele mannen die vinden dat vrouwen dat hoogwaardige werk 
nog maar lang moeten blijven doen, het van harte eens. We hebben de cirkel rond 
arbeid nogmaals afgelegd. 

5. Arbeid en technologische ontwikkeling 
Technologie is de grote belofte bij arbeid; en de grote dreiging. In de jaren '60, toen 
werk vinden geen probleem was, werd de machine gehuldigd als het middel dat ons van 
arbeid zou bevrijden. De magie van de computer deed toen al zijn werk. Arbeid zou 
steeds minder worden, en geleidelijk kunnen afsterven. De vrijetijdsmaatschappij 
stond voor de deur: alle menselijke arbeidstaken konden ook door de automatische 
machine worden gedaan. Mensen zouden tot volledige ontplooiing komen in een 
wereld van spel. 
Tegenwoordig is diezelfde technologische ontwikkeling een bedreiging van de eerste 
orde. Banken en andere financiële instellingen houden uit maatschappelijke verant-
woordelijkheid van jaar op jaar een grondige automatisering op. De vakbeweging —
voorzover niet zittend op de lijn van technologisch optimisme — wil op zijn minst een 



156 

(remmende) invloed op de toepassing van nieuwe technologie. Op het moment dat de 
vrijetijdsmaatschappij voor de deur stond, zijn wij ons rot geschrokken. en leek arbeid 
toch plotseling een veilige toevluchtshaven. 
De techniek hield nog andere beloften in petto. Vuil en gevaarlijk werk zou voor een 
belangrijk deel overbodig worden — robots zouden de plaats van mensen kunnen 
innemen. Gedeeltelijk is dit uitgekomen: maar ook robots hebben de cirkel rond 
arbeiddoorlopen, en de balans tussen hoop en vrees waarmee zij altijd zijn beschouwd, 
is nu naar de kant van de vrees doorgeslagen. 
Veel werkenden ervaren zelf het geestdodende van hun arbeid als een groter probleem 
dan het gevaar. Daaraan heeft automatisering niet duidelijk iets veranderd. In de 
plaats van de lopende band zijn andere routines gekomen: nog steeds is er veel 
semi-automatisering, waarbij mensen halfautomatische taken moeten verrichten. 
Maar de belofte (of het schrikbeeld?) dat ieder eens toezichthouder op een automa-
tisch werkend apparaat wordt, blijft. 
Moderne utopisten als Toffler voorspellen flexibilisering van het werk door de op-
komst van computers. De dwang om te werken van negen tot vijf valt dan weg. Ook 
wordt het 'hebben van een baan' dan een minder duidelijke toestand. Mensen kunnen 
thuis, op de momenten dat hen dat uitkomt, taken verrichten. Ook het werk dat door 
machines wordt afgeleverd, wordt veelvormiger. Tafels, stoelen, kleren kunnen door 
opgave van variaties op een grondpatroon in unieke stuks worden gemaakt. Zowel het 
werk als de produkten ervan worden flexibel. 
Natuurlijk betekent het meer vrijheid in het werk, wanneer het niet meer hoeft te 
worden verricht in een hiërarchisch systeem, op de tijd die iemand anders bepaalt. 
Maar ook hier is een keerzijde. Wanneer het verschil tussen arbeid en vrije tijd zo klein 
wordt als toffleriaans wordt gedacht, bestaat kans op het omgekeerde proces: de 
vrijheid die men nu nog heeft tussen vijf en negen, verdwijnt. De vrije tijd bevrucht de 
arbeidstijd niet met zijn vrijheid, maar wordt omgekeerd met de dwang van de arbeid 
belast. Juist de scheiding tussen arbeid en vrije tijd, voor veel mensen teken van een 
tenminste in de "eigen" tijd nog bestaande zelfstandigheid, wordt door deze ontwik ke-
ling van de machine in gevaar gebracht. 
We hebben opnieuw de cirkel tweemaal gemaakt. Wat vanuit het ene perspectief 
hoopvol is, wordt vanuit het andere als bedreiging ervaren. Waar bevrijding van arbeid 
mogelijk lijkt, houden mensen als het erop aan komt met beide handen eraan vast. 

6. Arbeid en vrije tijd 
We hebben nu een aantal malen rond arbeid gecirkeld, kennelijk zonder de kern te 
raken. Om die kern te zoeken wil ik arbeid eerst onderscheiden van vrije tijd. Deze 
laatste wordt ervaren als een sfeer van vrijheid tegenover arbeid. Is die dat ook? 
Vergeleken met vrije tijd is arbeid gebonden aan de dwang van het dagelijks brood. 
Mensen moeten zich in leven houden en kunnen dat alleen doen door te arbeiden. Maar 
ook als in dat levensonderhoud al ruim voorzien wordt, blijft schaarste de wereld 
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beheersen; ook welvaart vereist arbeid. Daarvoor is dan wel beperking nodig, terwijl 
de vrije tijd helemaal tot onze eigen beschikking is. 
Of toch niet? De vrije tijd zit vol verplichtingen. Niet alleen zijn er sociale plichten—wie 
de consequenties aanvaardt kan zich daaraan onttrekken— maar vooral is er noodzake- 
lijke arbeid. Boodschappen moeten worden gedaan en eten klaargemaakt, de per-
soonlijke omgeving moet worden verzorgd, en omdat het te duur is geworden "de was 
de deur uit te doen" of de loodgieter te laten komen, ligt er altijd veel werk te wachten in 
de doe-het-zelf sfeer. Bij tijdsbestedingsonderzoek blijkt dat veel van de toegenomen 
vrije tijd in de naoorlogse periode aan zulke klussen is opgegaan. zodat per saldo arbeid 
voor een belangrijk deel is verplaatst van buitenshuis naar binnenshuis. 
Maar dan toch! Er is een zekere hoeveelheid vrij te besteden tijd beschikbaar geko-
men. waarin dan werkelijk het rijk der vrijheid gestalte kan krijgen. 
Met name werklozen kunnen daarvan genieten. 
Hoe komt het toch dat uit onderzoekingen steeds weer blijkt dat mensen mèt een baan 
hun vrije tijd vaak vruchtbaarder besteden dan mensen zonder baan? Hoe komt het dat 
een onderzoeker als Eichler tot de conclusie kan komen dat naarmate mensen zich 
beter kunnen ontplooien in hun werk, hen dat ook beter lukt in hun vrije tijd? Er is een 
ondergrondse verbinding tussen arbeid en vrije tijd, waaraan door de polarisatie van 
"vrijheid" tegenover "beperking" geen recht wordt gedaan. 
Die verbinding ligt vooral in de bakens die arbeid in de dag plaatst. Duur en ritme van 
de dag worden door de arbeidstijd aangegeven. Zonder zulke van buitenaf geplaatste 
wegwijzers kunnen de meeste mensen niet de boog van spanning opbouwen, die voor 
het bereiken van resultaten noodzakelijk is. Vooral doordat werklozen deze bakens 
missen, komen velen van hen niet tot prestaties van naam in de grote hoeveelheid 'vrije 
tijd' die hen is toegemeten. 

7. Arbeid en spel 
We kunnen een steek dieper proberen te komen, en vragen welke vrijheid de vrije tijd 
nu precies vertegenwoordigt tegenover de arbeid. Beerling heeft daarover belangrijke 
dingen gezegd. De wereld van vrije tijd, 'aan gene zijde van de arbeidswereld', ziet hij 
gekenmerkt door het spel. In het spel is de zwaartekracht van de werkelijkheid als het 
ware overwonnen; in plaats daarvan is een wereld van verbeelding gekomen waarin 
eigen wetten en regels gelden. 
Menselijk bestaan wordt door Beerling opgesplitst in ernst en spel, in zakelijk, doelge-
richt handelen en het tussen haakjes zetten van die werkelijkheid. De vrijheid van het 
spel is die van de adempauze, noodzakelijk om niet in de ernst van de dagelijkse zaken 
en zorgen ten onder te gaan. 
Dit is in existentialistische termen verpakt dagelijks sentiment. Maar het helpt ons niet 
veel verder, wanneer wij bedenken dat deze vrijheid nog steeds aan de arbeid gebon-
den is, zoals veel vrije tijd aan de arbeidstijd. Dezelfde Eichler wijst erop dat termen als 
vrije tijd en spel negatieve begrippen zijn: vrije tijd is de tijd waarin niet wordt gearbeid, 
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spel is het menselijk gedrag waarin ernst ontbreekt. Zij hebben geen eigen positieve 
betekenis, maar kunnen alleen worden begrepen als het ontbreken van iets dat zelf wel 
helder omschreven kan worden. (Of als maatschappelijke factor overweldigend aan-
wezig is.) Eichler trekt hieruit de maatschappijkritische conclusie dat ook in de 
maatschappelijke werkelijkheid vrije tijd en spel kennelijk aan arbeid zijn gebonden, 
met name als ontspanning om de inspanning te kunnen blijven volhouden. 
We moeten onsverder afvragen of de vrijheid van het afstandnemen , die door Beerling 
aan het spel wordt toegekend, in de arbeid ontbreekt. Volgens mij is dat niet het geval. 
Reeds als we arbeid als ingrijpen omschrijven, kunnen we inzien dat ingrijpen zonder 
afstandnemen niet mogelijk is. Bij elk ingrijpen moeten we immers bezien hoe en tot 
hoever de ingreep moet gaan. Ingrijpen zonder een zekere creatieve ruimte voor 
handelen naar eigen inzicht, en reageren op onverwachte gebeurtenissen, lij kt niet 
mogelijk. 
Arbeid en spel zijn uiteraard het meest op elkaar betrokken in de creatieve arbeid, bij 
het scheppen of ontwerpen van een huis, een kledingstuk. een project, een regeerac-
coord. Daar is de creatieve intelligentie volledig in de arbeid ingeschakeld en tot zijn 
recht gekomen. De grenzen tussen spel en arbeid zijn hier niet verdwenen — want het 
gezelschapsspel Formatie spelen blijft iets anders dan het daadwerkelijk formeren van 
een kabinet—maar beide zijn verenigd in één proces. In de creatieve arbeid heeft de 
vrijheid van het spel een volwaardige plaats binnen de arbeidswereld. 
Het verschil tussen arbeid en spel ligt daarom niet in een polarisatie tussen vrijheid en 
onvrijheid. Niet alleen is arbeid mogelijk waarvan vrijheid een essentieel bestanddeel 
uitmaakt; ook is spel zonder onvrijheid ondenkbaar. Spelen kennen spelregels. Ook is 
het spelen heel wel te combineren met een flinke portie arbeid, zoals elke recreatie-
sporter uit eigen ervaring weet. 
Het onderscheid tussen spel en arbeid is zelfs zo gering dat vele activiteiten zowel 
arbeid als spel kunnen zijn (of aspecten van beide hebben ), zoals voetballen , vioolspe-
len en vrijen. Of het gaat om spel of arbeid, hangt ervan af of men ermee in het 
levensonderhoud voorziet. Allerlei overgangen zijn mogelijk. Het aantal mensen dat 
van de hobby het werk heeft gemaakt, is legio. Er is een grijs tussengebied waarin 
moeilijk te zeggen is of het spel of de arbeid overheerst: de zwartbetaalde amateurvoet-
baller, de vioolspelende schnabbelaar op bruiloften en partijen, de maintenee. De 
spelende mens is niet vrijer dan degene die arbeidt. 

8. Arbeid en vrijheid 
De verhouding van spel en arbeid is niet die van vrijheid en onvrijheid. In de creatieve 
arbeid is het afstandnemen, door Beerling gezien als het wezenlijk bestanddeel van het 
spel, ten volle binnen de arbeid tot zijn recht gekomen. Maar ook in andere arbeid is 
deze vrijheid opgenomen, in principe in iedere arbeid. 
Het gaat er hierbij niet om, of elke arbeid creatief is. Dat is maar al te duidelijk niet het 
geval. Het gaat erom of een element van creatieve vrijheid wezenlijk is voor arbeid. 
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Sommige auteurs menen dat arbeid zonder creatieve vrijheid mogelijk is. Hannah 
Arendt onderscheidt bijvoorbeeld tussen "arbeid" (labor) en "werk" (work), waarbij 
de eerste geheel bepaald is door noodzaak, en direct gericht op behoeftenbevrediging. 
"Werk" is daarentegen de activiteit waarmee mensen apparaten en gebruiksvoorwer-
pen maken, en een wereld scheppen. Veel problemen komen er volgens haar uit voort 
dat mensen niet goed beseffen wanneer zij "arbeiden" en wanneer zij "werken". 
Het komt mij voor, dat de verbinding van de elementen die Arendt probeert te 
scheiden, nu juist wezenlijk is voor de menselijke arbeid. Noodzaak en scheppende 
vrij heid zijn in de arbeid op elkaar betrokken; dat is nu juist het kenmerkende van deze 
activiteit. Tussen beide bestaat een spanningsverhouding, waarin nu eens het ene, dan 
weer het andere element overheerst, en waarin beide elkaar ook naar grote hoogte 
kunnen opstuwen. Bij dat laatste denk ik vooral aan de prestaties van de technologie. 
Een geliefd voorbeeld uit de pre-industriële samenleving. De hand grijpt naar de 
ploeg. Tussen de hand en de akker ligt dan al een wereld van menselijke creativiteit, 
van een door mensen via hun vermogen tot afstandnemen vormgegeven wereld. Het 
ploegen zelf is weer een voortzetting van die menselijke vormgeving aan de wereld. 
Zonder vrijheid van afstandnemen geen zinvolle landbewerking: tenminste moet de 
boer weten hoe diep en recht de vore moet zijn, tenminste moet hij weten op welke 
manier de onverwachte stenen ontweken of verwijderd moeten worden. 
Zelfs bij het meest geestdodende lopende bandwerk is de vrijheid van het afstandne-
men in rudimentaire vorm vereist. Tenminste moet de arbeider weten dat de schroef 
vast moet zitten in plaats van los, en hoè vast dat is. Nogmaals, de vraag is niet of alle 
arbeid creatief is. 
Zonder element van vrijheid in de arbeid zouden mensen zich nooit via arbeid kunnen 
verwerkelijken, zouden zij niet zichzelf in hun produkten terugvinden. Dezelfde 
Beerling die de vrijheid van het spel plaatst tegenover de noodzakelijkheid van de 
arbeid, karakteriseert anderzijds arbeid in aansluiting bij Hegel als "omweg naar het 
'zelf ' " 

9. Arbeid en ontplooiing 
Dit alles veronderstelt een visie op vrijheid: een actieve visie. Dit kan misschien het 
best worden duidelijk gemaakt door contrast met een statisch vrijheidsbegrip, zoals dat 
gold in het oude India of het oude China, waar vrijheid een geheel innerlijke zaak was. 
Vrijheid kon daar worden opgevat als een innerlijke bron, die zich niet in de werkelijk-
heid hoeft uit te drukken. 
Aan onze cultuur ligt nu juist de gedachte ten grondslag dat vrijheid in de werkelijkheid 
tot stand gebracht moet worden. Niemand is vrij naar westers begrip, men wordt vrij. 
En om vrij te worden, moet de mens zich naar buiten wenden, naar de medemensen en 
de stoffelijke wereld. Vrijheid wordt op de weerstand van die wereld bevochten. Hij is 
noch totaal, noch statisch. Vrijheid is steeds relatief, een proces, dat bestaat uit het 
overwinnen van onvrijheid. 
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Hoe diep zit zo'n vrijheidsbegrip in mensen verankerd? De werklozen die smachten 
naar de weerstand van het werk, brengen het op hun manier tot uitdrukking. De 
neerwaartse spiraal waarin veel werklozen komen, zou dan uitdrukking zijn van de 
onmogelijkheid, hunvrijheid te verwerkelijken zonder die weerstand. Maar in hoever-
re is dat alleen de waarneming van onderzoekers met een westers parti-pris? Is de weg 
naar Bhagwan, de Maharishi of Findhorn die sommige werklozen opgaan, deel van de 
neerwaartse spiraal, of juist teken van het vinden van een ander soort ontplooiing. 
gebaseerd op een statische vrijheid die innerlijke vrede geeft? 
In de waarden en de organisatie van onze westerse samenleving is het westerse 
vrijheidsbegrip nogvolop levend. Toch zien we die basis soms afkalven. Typerend is de 
manier waarop het begrip 'ontplooiing' iets verhevens is gaan betekenen ; bijvoorbeeld 
wanneer als doelstelling van het onderwijs de 'ontplooiing van het kind' wordt geno-
men; of, om dicht bij Rekenschap te blijven, wanneer als doelstelling van praktisch 
humanisme wordt gezien 'dat de mogelijkheden worden aangereikt die de mensen 
kunnen helpen bij het zich ontplooien tot een volwaardig bestaan in zelfbestemming' 
(Discussienota van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond voor het congres. 
mei 1983, p. 13). 
In zulke formuleringen komt de suggestie naar voren van een wee rstandsloze ontplooi-
ing, van een vrijheid die zich niet hoeft te verwerkelijken maar alleen in onze innerlijke 
zuiverheid blootgelegd, iets misschien ook van een verborgen geloof in de wezenlijke 
goedheidvan de mens. Laat mensen vrij, en zij zullen zich ontplooien. Daartegen wil ik 
de gedachte handhaven van de moeite die wij voor onze innerlijke verrijking moeten 
doen, omgekeerd ook van de verrijking die onze moeite geeft. Wat gechargeerd maar 
niet onjuist: mensen ontplooien zich door het overwinnen van obstakels op hun weg. 
Ontplooiing als innerlijke arbeid. 	 • 
De arbeid 'naar buiten' is niets anders dan de voortzetting van deze ontplooing als 
arbeid 'naar binnen'. Arbeid is wezenlijk voor ons bestaan, het waarmerk van onze 
ontplooiing, de moeitevolle maar noodzakelijke omweg naar onszelf. 

10. De ambivalentie in arbeid 
In deze omschrijvingen ligt de volle nadruk op het ambivalente, of zoals Beerling in 
existentialistische termen zegt: ambigue karakter van arbeid: vrijheid en noodzaak 
inéén. In dit opzicht peilt Beerling dieper dan Arendt, die meent dat heide helder 
gescheiden kunnen worden. 
Arbeid is noodzaak, omdat nood het menselijk leven kenmerkt, of in modernere 
terminologie: schaarste. Levensonderhoud en welvaart schept de mens pas door daar 
moeite voor te doen. Arbeid is daarom zelfbeperking en discipline: wij moeten ons 
bepalen tot die éne taak, 'of dat nu leuk is of niet'. 
Diezelfde bezigheden scheppen tegelijkertijd iets dat van onszelf is, iets waarin wij ons 
herkennen, iets waarop wij soms trots kunnen zijn of waaraan wij onze identiteit 
kunnen ontlenen. Zelfs tot in details die voor anderen niet meer na te voelen zijn, 
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kunnen mensen hun ziel in de produkten van hun werk zeggen: de geleerde in de 
schoonheid van de derde zin van zijn vertaling van psalm 118, de toiletjuffrouw in de 
onberispelijke reinheid van haar vertrekken. 
Wanneer wij 'cirkelen om arbeid' zoals aan het begin van dit artikel, dan is dat niets 
anders dan een beweging heen en weer tussen deze beide polen van arbeid. Werken 
met behoud van uitkering is een voorrecht voor werklozen, die zo tenminste nog enige 
kans hebben zich identiteit te geven, neen, het is arbeid waarvoor zij een gepaste 
beloning horen te krijgen. Vrouwen willen ook deel hebben aan het identiteitgevende 
arbeidsproces, neen, zij willen waardering voor de traditionele vrouwenactiviteiten. 
Technologische ontwikkeling is een grote belofte omdat deze ons van arbeid kan 
bevrijden, neen, zij is een grote bedreiging omdat zij ons de arbeid ontneemt. 
In de maatschappelijke praktijk worden deze cirkels met de regelmaat van een tredmo-
len doorlopen, in de vorm van een heen-en-weer golvende discussie over oplossingen 
en nonoplossingen van de werkloosheid. Omdat arbeid wezenlijk twee kanten heeft, 
kunnen tegen elk voorstel steekhoudende bezwaren worden ingebracht. Laat men het 
aantal werklozen op 800.000 staan, dan bewerkt men een 'tweedeling van de samenle-
ving" door 'mensen in een uitzichtloze positie te laten'. Stelt men voor dat jongeren enige 
tijd met behoud van uitkering, maar zonder extra geld te krijgen, zich nuttig kunnen 
maken in de gemeentelijke plantsoenen, dan steekt daartegen een storm van veront-
waardiging op omdat 'de overheid voor een prikje op de eerste rang wil zitten' en'als we 
zo doorgaan, binnenkort de arbeidsplicht voor de deur staat'. Allemaal ongetwijfeld 
heel goed bedoeld, maar wel leidend tot een volstrekte patstelling. Misschien komt 
onze maatschappij alleen uit de problemen rond arbeid, wanneer wij ons van de 
wezenlijke ambivalentie van het verschijnsel bewust worden. 

11. De kwaliteit van arbeid 
De discussie over de kwaliteit van arbeid is bijna geheel verstomd. Het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1980 wijdt er nog een lange paragraaf aan, in 1982 ontbreekt het 
onderwerp bijna geheel, in 1984 opent de betreffende paragraaf met de opmerking dat 
de kwaliteit van arbeid veelbesproken is gewéést. 
Natuurlijk blijft het van groot belang, niet alleen dát mensen arbeiden, maar ook hóe 
zij dat doen. Hiervan hangt grotendeels af of de positieve aspecten van arbeid zullen 
overheersen of niet. Arbeid biedt maatschappelijke zelfstandigheid en identiteit; maar 
hij kan zo georganiseerd zijn, dat deze door de arbeiders nauwelijks meer ervaren 
worden. Arbeid geeft maatschappelijke zelfstandigheid. Dat hangt nauw samen met 
de beperkte, formele manier waarop mensen al arbeidend met elkaar omgaan. Aan 
een arbeidsrelatie met iemand ligt altijd een overeenkomst ten grondslag. Deze regelt 
bijvoorbeeld de aanstelling in loondienst, met rechten en plichten. Maar ook koop en 
verkoop kunnen zo'n overeenkomst zijn, zelfs afspraken waar geen geld mee is 
gemoeid, zoals de afspraak met de plaatselijke huisarts, dat ik mijn produkten van 
huisvlijt in de wachtkamer mag tentoonstellen. 
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In de overeenkomst erkennen mensen elkaar als maatschappelijk zelfstandige perso-
nen. Dáárin ligt dus ook het emanciperende element van arbeid. Hoe hoog de 'kwali-
teit' van huishoudelijk werk ook mag zijn. maatschappelijke zelfstandigheid verleent 
deze niet, juist omdat er geen zakelijke basis. geen overeenkomst in de zakelijke 
betekenis van het woord, is tussen mensen in één huishouden. Of: door de produkten 
van mijn huisvlijt ten toon te stellen in de wachtkamer, verwerf ik een zelfstandigheid 
die ik zou missen wanneer mijn nogzo mooie produkten alleen mijn eigen muur zouden 
sieren. 
'Kwaliteit' van arbeid begint dus onveranderlijk op zakelijke basis. Bij die kwaliteit 
gaat het erom, zelfstandigheid en identiteit ook in het werk zelf tot uitdrukking te 
brengen. Het gaat om organisatie van het werk rond een produkt, waarop men trots 
kan zijn. Het gaat om zelfstandige werkindeling. alleen of met een groep. Het gaat om 
zeggenschap die als zinvol wordt ervaren. Maar het gaat niet om het sfeertje 'wij 
vormeneigenlijkééngrote familie' , zoals in de jaren zeventig wel is gedacht. Dat breekt 
de noodzakelijke zelfstandigheid van mensen ten opzichte van elkaar af. en leidt haast 
onvermijdelijk tot familieruzies. 
Kwaliteit van arbeid kan daarom alleen ontstaan op basis van zakelijke verhoudingen . 
Maar niet wanneer deze als een 'zero-sum game' worden gezien. 'Kwaliteit van arbeid' 
iseen zinloosbegrip wanneer de rechten van werknemers precies tegenover de plichten 
van werkgevers zouden staan, en omgekeerd, met andere woorden wanneer alleen het 
conflictmodel de arbeidsverhoudingen zou bepalen. Van een overeenkomst profite-
ren, als het goed is, juist beide partijen. Werknemers stellen bijvoorbeeld hun werk-
kracht ter beschikking van de werkgever, en ontvangen in ruil daarvoor loon. In 
zoverre is er nog wel sprake van een 'zerosum'. Maar daar bovenuit gaat de ontplooiing 
die het werk aan de werknemers biedt, de zelfverwerkelijking die erdoor mogelijk 
wordt. Deze vertegenwoordigt wat we kunnen noemen een 'geestelijke meerwaarde' 
die uit het werk voortkomt, en waarop werkgevers geen 'recht' kunnen doen gelden. 
Toch vertegenwoordigt juist deze geestelijke meerwaarde een essentieel element van 
vrije arbeidsverhoudingen. Alleen hierdoor kan arbeid boven het stadium van loonsla-
vernij komen, alleen hierdoor ontstaat de 'zin in het werk', die voor werknemer èn 
werkgever zo belangrijk is. De geestelijke meerwaarde schept bovendien een ruimte 
voor ontmoeting tussen mensen in het bedrijf, die de zakelijke basis van de verhoudin-
gen niet ondermijnt, maar deze toch 'vermenselijkt'. Juist het genoegen in het werk is 
dan de vruchtbare bodem voor contacten van mens tot mens, waarbij de zelfstandig-
heid van mensen gerespecteerd blijft. In zijn meest zuivere vorm is dit de kameraad-
schap, het beste dat de arbeid ons kan bieden. 

12. Leven is meer dan werken 
Het menselijk leven wordt, aldus Hannah Arendt, gekenmerkt door 'handelen' (ac-
tion) naast 'arbeid' en 'werk'. 'Handelen' is het vrije verkeer tussen mensen, waarin zij 
tonen wie zij zijn, waarin hun unieke persoonlijkheid voor anderen naar voren komt. 
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Het spreken, het wederzijds begrip, is een essentieel onderdeel van dat handelen. Net  
als Habermas' begrip 'interactie' slaat het 'handelen' op een machtsvrije verhouding 
tussen mensen. In het handelen treden mensen rechtstreeks met elkaar in contact, niet 
via hun functie of de produkten van hun arbeid. 
Opnieuw moeten we ons afvragen of de scheidslijnen niet wat te strikt worden getrok-
ken en de tegenstellingen teveel aangescherpt. Wanneer arbeid kan leiden tot kame-
raadschap, ligt de directe relatie van mens tot mens niet ver meer in het verschiet. 
Omgekeerd lijkt een begrip van menselijke relaties waarin elk element van moeite 
(arbeid) ontbreekt, wel erg vrijblijvend. Misschien is dat wel een oorzaak van de 
omvang van de huidige relatieproblematiek: dat de kameraadschap, het samen iets tot 
stand brengen, daar zelden in aanwezig is. 
Misschien zou nog in diepere zin een vorm van arbeid ten grondslag kunnen liggen aan 
een goede relatie. Als ontplooiing een vorm is van 'arbeid aan jezelf , is een relatie 
wellicht op te vatten als 'gezamenlijk werken aan elkaar': samen ervaren en overwin-
nen van obstakels, samen teleurstellingen te boven komen, samen de moeite beleven 
waarmee elk zijn (of haar) tekorten aanvaardt en overwint. 
Arbeid is maar één aspect van een relatie tussen mensen. Het leven is meer dan 
arbeiden: de verhouding van mens tot mens tilt het daar bovenuit. 
Ook het vermogen tot contemplatie ligt buiten de sfeer van arbeid, het rustig in jezelf 
gekeerd zijn zonder behoeften, en daardoor misschien des te meer open staan. Arbeid 
is hier geheel afwezig, zelfs strijdig ermee, al kan heel wat arbeid nodig zijn voordat de 
rust van de inkeer is verworven. 
Contemplatie en de verhouding tot elkaar: dat zijn de elementen van ons leven die 
arbeid een betrekkelijke plaats geven. De waarde en het belang van arbeid voor ons 
leven wordt daardoor niet verminderd; ik geloof niet in een "uiteindelijke" voltooiing 

van mens-zijn, bijvoorbeeld in de vorm van piekervaringen, die ons boven de arbeid 
zou uittillen. Het menselijk bestaan vereist arbeid, aan onszelf en de wereld. Maar het 
is niet alléén arbeiden. 

13. Het recht op arbeid 
Alle vragen over de toekomst van arbeid komen bij elkaar in de éne vraag of er naar 
volledige werkgelegenheid moet worden gestreefd, en zo ja, in welke vorm. 
Volledige werkgelegenheid. Onder druk van de economische omstandigheden is het 
woord uit de politieke vocabulaire verdwenen. Elke politieke partij accepteert dat dit 
ideaal onder druk van de economische omstandigheden (voor hoe lang?) niet meer 
verwezenlijkt kan worden. Het 'recht op arbeid', juist kort geleden in een betrekkelijk 
zwakke vorm in de Grondwet opgenomen, is alweer een dode letter. 
Daarmee wordt duidelijk dat in onze samenleving in laatste instantie de negatieve kant 
van arbeid overheerst. Wel is er algemeen het besef dat werklozen iets belangrijks is 
ontnomen; maar er bestaat geen individueel recht op arbeid dat mensen desnoods voor 
de rechter kunnen afdwingen; evenmin bestaat er een politiek program, of een sociaal 
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statuut, dat het recht op arbeid inhoud geeft. En toch zou zo'n recht de maatschappelij-
ke erkenning vormen van de positieve kant van arbeid. van arbeid als "omweg naar 
onszelf . 
Hetis zeker begrijpelijk dat onze sociale wetgeving niet is ingericht op de positieve kant 
van arbeid. Zij is ontstaan om arbeiders te beschermen tegen exploitatie van hun 
arbeidskracht, om te waarborgen dat tegenover elke prestatie een redelijke beloning 
zou staan (inclusief ouderdomspensioen. ziektegeld en dergelijke als algemene be lo-
ningvoorvroeger geleverde inspanningen). Hierbij stond de negatieve kant van arbeid 
derhalve voorop. 
Aan het stelsel van sociale zekerheid ligt daarom een scheiding tussen arbeiders en 
overigen ten grondslag: arbeiders moeten adequaat beloond worden, ook in de korte 
perioden dat zij buiten hun wil zonder werk zitten; andere mensen hebben alleen recht 
op inkomen op minimumniveau. Tegenover hen is de staat niet het verschaffen van 
arbeid verschuldigd: zij hebben toch al een inkomen? 
In laatste instantie overheerst het negatieve beeld van arbeid. Net  als hij Marx die wel 
het wezen van de mens zag in zijn arbeidend vermogen, maar voor wie het 'rijk der 
vrijheid' toch bevrijding van de dwang van arbeid betekende. 
Het is mogelijk, dat wij al met één been een tijd zijn binnengestapt die arbeid in laatste 
instantie positief kan waarderen. Dat zou samen kunnen hangen met verschuivingen in 
hetwerk, zoalsbeschreven door mensen als Toffler. Met de moderne technologie is het 
niet meer nodig dat mensen de hele dag hun lichaamskracht in dienst stellen van een 
ander; ook is het niet meer nodig, dat zij half-gemechaniseerd en daarmee vervreemd 
werk doen aan een lopende band of een ponskaartenmachine. Het maken van produk-
ten wordt steeds meer aan apparaten overgelaten, en daardoor neemt werk waarin 
mensen rechtstreeks met elkaar contact hebben, toe. 
Als dat waar is, heeft het ingrijpende consequenties. Een groot aantal structuren, 
bedoeld om de mensen te beschermen tegen een te grote dwang van arbeid, wordt 
overbodig of zelfs belemmerend, wanneer mensen arbeid gaan ervaren als mógelij k-
held, en niet meer als noodzakelijk kwaad. Sollicitatieplicht voor werklozen wordt 
bijvoorbeeld overbodig, ja betuttelend: zij proberen vanzelf wel nieuwe activiteiten te 
vinden. Op dezelfde manier zou controle op de ziektewet niet meer hoeven voor te 
komen: van mensen die na ziekte zijn hersteld, zou worden verwacht dat zij uit zichzelf 
weer zouden gaan werken. Dat wil niet zeggen dat dit altijd zou gebeuren; maar wel dat 
het stelsel van sociale zekerheid daar op gebouwd zou zijn. Dat stelsel zou veel meer 
dan nu, een bestaanszekerheid verschaffen, op basis waarvan ieder al naar gelang zijn 
of haar behoeften zou beoordelen hoeveel betaald of onbetaald werk hij (of zij) wil 
verrichten. 
Wanneer de samenleving gebouwd zou zijn op arbeidsbereidheid in plaats van de 
aanvaarding van arbeid als noodzakelijk kwaad, zouden flexibiliteit en keuzevrijheid 
ook veel hoger in het vaandel worden geschreven. Natuurlijk is met de moderne 
technologie veel meer verscheidenheid in werkvormen en werktijden mogelijk dan nu 
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in de meeste organisaties bestaat. Maar uit het negatieve beeld van arbeid volgt de 
noodzaak tot controle en daarmee tot uniformiteit en hiërarchische verhoudingen. De 
tendens van de laatste tijd tot "platte" organisaties (met weinig verschil in zeggenschap 
tussen top en basis) en veel flexibiliteit, geeft aan dat in die sectoren de positieve 
houding tegenover arbeid gaat overheersen. 
Volledige werkgelegenheid. Maar dat gaat iets anders betekenen dan een baan voor 
ieder van negen tot vijf. Of dan een afgedwongen arbeidstijdverkorting tot vijfentwin- 
tig uur, zodat het werk "gedeeld" wordt. Werk als mogelijkheid betekent dat ieder 
aanschuift wanneer hij of zij dat wil, en er zich een mogelijkheid voordoet. Flexiwerk 
zal regel zijn, een standaardwerkweek een relict uit vroeger tijden. Haast overbodig te 
zeggen dat dit tot op grote hoogte een loskoppeling van arbeid en inkomen met zich 
mee zal moeten brengen, aangezien de mensen die meer van het bevredigende werk 
doen, niet nog eens extra hoeven te worden schadeloosgesteld met een hoog inkomen. 
Maar er zal een lange overgangstijd zijn met veel verwarring. Daarom zou het goed 
zijn, als de overheid eens begon met het herstellen van volledige werkgelegenheid 
langs de traditionele kanalen. Met name in de kwartaire sector en aanverwanten 
(verpleging, onderwijs, cultuur en dergelijke) is een ruime mogelijkheid, mensen met 
staatsgeld aan te stellen op normale arbeidscontracten, en als het mogelijk zou zijn in 
onderling overleg te komen tot arbeidsplaatsenovereenkomsten, hoeft het de overheid 
misschien niet eens méér te kosten dan nu. Het bezwaar dat daarmee de rol van de 
overheid in de samenleving weer zou toenemen, moet maar snel alsideologisch terzijde 
worden geschoven. De politiek kan n6 juist worden verweten, dat deze veel mensen de 
toegang bemoeilijkt tot die omweg naar henzelf, die arbeid is. 
Leven is meer dan arbeiden. Zij die niet wensen te arbeiden, of maar af en toe, zouden 
daarin niet gehinderd moeten worden. Maar voor hen die zich in arbeid willen ont-
plooien, mag evenmin een obstakel bestaan. 
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Naschrift: Leven is arbeid 
In een reactie op het artikel van Erik van der Hoeven, 'Cirkelen om arbeid". heb ik 
behoefte om het arbeidsbegrip wat meer te omlijnen. Hoewel ik het grotendeels met 
zijnartikel eens kan zijn, kom ik toch tot twee tegenovergestelde conclusies: 1. arbeid is 
in zijn zuivere vorm wel degelijk zelfontplooiing: 2. het streven naar volledige werkge-
legenheid is principieel af te wijzen. 
Al verschillende malen heb ik iets over de arbeidsproblematiek geschreven, waar ik 
kortheidshalve naar mag verwijzen': ik zal hier proberen de strekking ervan samen te 
vatten. Bij een omlijning of misschien zelfs poging tot definiëring van het arbeidsbegrip 
moeten we drie gezichtspunten goed onderscheiden: 1. het algemene: arbeid is te 
omschrijven als alle menselijke, bewuste en doelgerichte activiteit: 2. het huidige: 
arbeid is in zijn vervreemde vorm gedwongen. lustgeremde en naar buiten gerichte 
activiteit; 3. het normatieve: arbeid moet zijn een vrije. genotvolle, het doel in zich 
dragende activiteit oftewel zelfontplooiing. 
Het onvruchtbare en noodlottige van alle discussie en standpuntbepaling rond de 
arbeidsproblematiek is, dat men voortdurend van het tweede gezichtspunt uitgaat en 
zich niet los kan maken van het daarmee verbonden arbeidsethos. Binnen dit kader 
bevindt zich het werkloosheidsprobleem, het probleem van het verschil tussen wel en 
niet betaalde arbeid, de vraag naar het emancipatoire of vervreemdende karakter van 
arbeid, en zelfs ook de vraag naar de relatie tussen inkomen en arbeid. I let geeft te 
denken, dat een bepaalde maatschappelijke situatie, die volledige werkgelegenheid 
nodig had, zózeer de ideologie heeft bepaald, dat deze ideologie van de noodzaak tot 
betaalde arbeid nog steeds heerst, terwijl de maatschappelijke situatie al lang is 
veranderd. Overigens is dit niet zó merkwaardig, omdat in het algemeen ideologieën 
achter blijven bij de maatschappelijke ontwikkeling. Er zijn evenwel nu toch wel 
tekenen van een ideologische verandering: de 'Nederlandse Bond Tegen Arbeidsethos' 
is er een voorbode van. 
Wanneer we, zoals Erik van der Hoeven, in het tweede gezichtspunt van de arbeid 
blijven steken, zullen veel mensen gefrustreerd blijven wegens het uitblijven van de zo 
begeerde betaalde arbeid. Zolang de maatschappelijke situatie niet zodanig is veran-
derd, dat de zogenaamde niet-betaalde arbeid een volledig gelijkwaardige status heeft 
verkregen, zal de ellende van de werkloosheid met alle daaraan verbonden gevolgen 
voortduren. Zolang men zich blijft blindstaren op 'werkgelegenheid' zal zelfs de meest 
schadelijke arbeid nog worden aangegrepen als middel om de werkloosheid te vermin-
deren — militaire, semi-militaire produktie, zinloze luxeproduktie enzovoort worden 
gelegitimeerd als er maar mensen 'werk' door kunnen vinden. Er zouden daarentegen 
heel veel fabrieken kunnen sluiten, wanneer slechts het criterium 'maatschappelijk 
zinvolle en nuttige produktie' zou gelden. Uiteindelijk blijft er dan nèg veel minder 
betaalde arbeid over... 
Wat moet de uitweg zijn uit deze schijnbare impasse? De poging om het derde 
gezichtspunt te realiseren: arbeid als zelfontplooiing. Enkele middelen om daartoe te 
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kunnen komen lijken mij: 1. een ontkoppeling van inkomen en arbeid, zoals ooit al 
door Kropotkin voorgesteld; iedereen krijgt een basisinkomen, los van enige vorm van 
arbeid; 2. opvoeding en opleiding op school niet voor het toekomstige beroep, maar 
voor toekomstige zelfontplooiing (in onze huidige terminologie: 'vrijetijdsbesteding'); 
3. afbraak van het bestaande arbeidsethos; 4. afschaffen van alle maatschappelijke 
nutteloze arbeid. die slechts om winst wordt verricht. 
Wie mocht menen, dat de door mij voorgestelde norm van arbeid niet haalbaar zou 
zijn, moge bedenken, dat al sinds jaren bijna heel Nederland, regering, vakbond 
incluis, met alle macht probeert het ideaal van volledige werkgelegenheid te bereiken, 
waarbij men slechts een averechts resultaat bereikt. 
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Bart de -,igt - Van dominee tot 
anarchist en vrijdenxek. 

Herman Noordegraaf 

Bart de Ligt behoort tot de erf-
laters van het vrije denken en 
het humanisme in Nederland. 
Terecht geeft A. L. Constand-
se hem een plaats in zijn "Ge-
schiedenis van het Humanisme 
in Nederland" Hoewel put-
tend uit vele bronnen kan men 
hem zien als een zelfstandige 
variant in de geschiedenis van 
het humanisme, wiens denken 
meer dan historische beteke-
nis heeft en ook vandaag nog 
steeds een uitdaging vormt.2  

In het hieronder volgende willen 
we, na een korte biografische 
schets, enige elementen uit zijn 
denken belichten. Daarbij moe-
ten we bedenken, dat we De Ligts 
gedachten thematiseren en syste- 
matiseren. Daarmee doen we 
hem geen recht. Kenmerkend 
voor De Ligt was namelijk dat hij geen systematicus en systeembouwer was.3  Zijn 
denken was een denken-in-actie, voortdurend sociaal-ethisch gericht, betrokken op 
het brandende vraagstuk van de oorlog, terwijl andersom zelfs bij de behandeling van 
heel concrete gebeurtenissen op zijn minst altijd iets aanwezig is van een breder 
historisch en filosofisch kader waarin zo'n gebeurtenis dan geplaatst wordt. Het 
strijdkarakter van zijn denken, zijn "filosofische opstandigheid" (de term is van Leo 
Polak) maakte hem te beweeglijk om systeembouwer te kunnen worden. 
De Ligt zou dat ook niet gewild hebben, stel dat hij het gekund zou hebben. Hij was zich 
er te zeer van bewust slechts een fragment te zijn van het alomvattende. Ons denken is 
per definitie beperkt. Doch juist omdat dat zo is, dienen we niet stil te staan, doch 
nieuwe horizonnen te blijven openen. Standpunten waren voor De Ligt doorgangs- 
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punten naar steeds weer nieuwe hoogten. Ondanks dat, zoals we zullen betogen, bij De 
Ligt een grote continuïteit aanwezig is in de principiële onderstroom van zijn denken, is 
zijn denken beweeglijk en dynamisch tot het eind toe. De transcendentie in de zin van 
het steeds weer overschrijden van het gegevene, was één van de meest wezenlijke 
motieven in zijn leven. 

Korte biografische schets4  
Op 17 juli 1883 werd Bartholomeus de Ligt als zoon van een rechtzinnig hervormd 
predikant te Schalkwij k (bij Utrecht) geboren. Zijn jeugdjaren brengt hij door in 
Rhenen en Middelburg, waar zijn vader predikant is. Als hij in 1903 te Utrecht 
theologie gaat studeren, is de verwijdering uit zijn calvinistisch milieu al begonnen. Hij 
heeft daarvoor al te zeer kennis gemaakt met literatuur (de Tachtigers, Dickens), de 
sociale denkbeelden van Abraham Kuyper. John Ruskin e.a. 
De universiteit valt hem bitter tegen. Het is hem alles te bekrompen, te gedisciplineerd, 
te weinig gericht op zelfstandig denken en voorbijgaand aan de kreunende noden van 
zijn tijd. Een gunstige uitzondering vormen de colleges van G. J. P. J. Bolland, 
hoogleraar in de filosofie en vernieuwer van het Hegelianisme. Zelf was Bolland uiterst 
conservatief, zo niet reactionair, doch zijns ondanks bevorderde hij het revolutionaire 
denken, omdat het dialectisch denken revolutionair van karakter is. In 1910 studeert 
hij af. Mede doordat hij dan al als "rood" bekend staat, kost het hem moeite een 
gemeente te vinden. Hij krijgt uiteindelijk een beroep te Nunen waar een kleine 
hervormde gemeente is. Kort daarvoor is hij toegetreden tot de Bond van Christen-
Socialisten ( BCS), een kleine politieke partij. 
Te Nunen heeft hij volop tijd voor studie en gelegenheid om politiek steeds actiever te 
worden. Hij gaat veel publiceren in "Opwaarts", het orgaan van de BCS. Hij is de 
voornaamste auteur van een nieuwe beginselverklaring en groeit uit tot één van de 
voornaamste leidslieden van de Bond. 
Inmiddels heeft hij zijn eerste conflict met de Hervormde Synode. Als deze in 1913 
oproept om met dankbaarheid Nederlands honderdjarige onafhankelijkheid te geden-
ken zonder enig kritisch geluid, barst De Ligts woede en ontsteltenis los in zijn "Profeet 
en Volksfeest". 

Diepe geestelijke crisis 
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is De Ligt één van de auteurs van het 
manifest "De schuld der kerken", waarin het heulen van de kerken met imperialisme 
en kapitalisme fel wordt gehekeld. De Ligt wordt één van de felste opposanten tegen de 
mobilisatie. Het komt hem in 1915 op verbanning uit de zuidelijke provincies en later 
ook de oostelijke te staan. Zeer actief wordt hij in de dienstweigeringsbeweging. 
Wegens zijn rol bij de opstelling van het Dienstweigeringsmanifest, krijgt hij gevange-
nisstraf toebedeeld (1916). Het predikantschap te Nunen legt hij enige tijd na zijn 
verbanning neer. Hij gaat zich geheel aan revolutionaire activiteiten wijden. 
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In die tijd maakt hij een diepe geestelijke crisis door. Deze loopt uit op zijn losmaking 
van het christendom en dientengevolge ook van de BCS. 
Hij wordt nu actief in het anarchisme. Vol aandacht volgt hij de Russische revolutie. In 
1921 wordt hij voorzitter van het dan opgerichte Internationaal Anti-Militaristisch 
Bureau (IAMB), een sterk anarchistisch gerichte antimilitaristische organisatie. Met 
hart en ziel heeft De Ligt zich hieraan gegeven. Talloze lezingen, debatten en redevoe-
ringen heeft hij in die tijd gehouden, acties georganiseerd en gepubliceerd. Bekend is 
zijn betrokkenheid bij de massale protestacties tegen de gedwongen voeding van 
Herman Groenendaal, die uit protest tegen zijn dienstplicht in hongerstaking was 
gegaan. De Ligt ging wederom de gevangenis in (1921). 
In 1925 besluiten De Ligt en zijn vrouw naar Zwitserland te vertrekken. ni j wil, na zijn 
zeer jachtig leven, weer meer tijd voor studie krijgen en op krachten komen. Zij 
vestigen zich bij Genève. Het wordt een definitief afscheid. Wel blijft De Ligt vele 
internationale reizen maken en gaat hij elk jaar in Nederland op toernee, voor 
lezingen, cursussen, vergaderingen enz. Hoewel De Ligt dan al vele artikelen, brochu-
res en boeken gepubliceerd heeft, verschijnen in deze tijd zijn grote werken als "De 
wedergeboorte van Maria" (1926), "Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrij-
den" (1927), "Wereldcrisis en wijsbegeerte" (1928), "Vrede als daad" (1931 en 1933), 
"De overwinning van het geweld" (1934) en "Erasmus" (1936). Ook voert hij een 
kritische correspondentie met Gandhi ("Een wereldomvattend vraagstuk", 1930). In 
1930 wordt hij mederedacteur van het anarcho-socialistisch blad "Bevrijding" . Behal-
ve dat hij er zelf veel in publiceert, stimuleert hij sterk dat er vanuit allerlei disciplines 
bijdragen komen. Het blad staat op een kwalitatief hoog niveau. 
Zijn rusteloze publicitaire en organisatorische activiteiten vergen te veel van zijn 
zwakke gezondheid. Meer dan eens is hij ziek. Werkend aan een plan om een interna- 
tionale werkgroep tot stand te brengen, die zich bezig moet gaan houden met de 
"wetenschap van de vrede", sterft hij op 3 september 1938 op het station van Nantes. 
Te Parijs wordt hij gecremeerd, terwijl op 10 september zijn as onder grote belangstel-
ling wordt bijgezet op Westerveld. Zoals zijn vrouw zou schrijven: "Zijn leven is 
geweest als een vlam, die te vlug is uitgebrand".5  

De mens als vrij persoon 
Als men de vraag stelt, waar het De Ligt ten diepste om gegaan is, zowel in zijn 
christelijke periode als daarna, dan moet men zeggen, dat het hem ging om de mens als 
vrije persoonlijkheid. Reeds in zijn uitvoerige toelichting op de ontwerp-beginsel-
verklaring voor de BCS uit 1912 komen we deze gedachte tegen, zij het nog ingebed in 
theologisch taalgebruik. Geven we een citaat: "De mensch is wezenlijk sociaal, ge-
meenschapswezen. Het ideaal der menschheid, ja, haar goddelijke Idee — grond en 
bedoeling—is een gemeenschap van vrije persoonlijkheden, levende uit, slechts bepaald, 
onbepaald door de eeuwige Liefde (...)"6  
Elk mens wordt als exemplaar geboren en is produkt van aanleg en omstandigheden. 
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Het is dank zij de hem eigen zijnde vermogens van denken en willen, dat hij zich kan 
opwerken tot een persoonlijkheid, die niet volledig wordt bepaald door natuurlijke, 
historische en sociale omstandigheden. 
Als hij deze vermogens weet te verbinden met de daad wordt hij medeschepper van de 
geschiedenis der mensheid. De persoonlijkheid is de mens, die zijn redelijke en 
zedelijke vermogens tot uitdrukking brengt. Opvallend is daarbij dat De Ligt meent, 
dat er geen tegenstelling hoeft te zijn tussen vrijheid en gemeenschap. Juist in de 
gemeenschap brengt de mens zijn eigen en diepste wezen tot uitdrukking. Zonder 
anderen kan hij ook niet. De Ligts opvatting over de persoonlijkheid zet zich zowel af 
tegen individualisme (dat leidt tot ieder voor zich) als collectivisme (waarin de mens als 
persoon wordt uitgeschakeld). 
Die redelijke en zedelijke vermogens zijn de mens eigen. Ook in zijn christelijke 
periode heeft De Ligt dit inzicht vertolkt, al beroept hij zich dan primair op de 
christelijke ethiek van de liefde. Doch hij meent dat deze aansluit bij in de mens 
aanwezige vermogens. Een radicale theonomie heeft De Ligt nooit voorgestaan. Na 
zijn afscheid van het christendom doet hij enkel een beroep op de mens zelf en worden 
alle elementen van theonoom denken consequent geëlimineerd. De mens zelf is de 
enige bron van redelijk en zedelijk handelen. Het begrip "autonomie", dat meestal 

gebruikt wordt om zulk denken aan te geven, is eigenlijk niet toereikend. De Ligt was 
sterk beïnvloed door de Franse filosoof Jean Marie Guyau, vooral door diens "Esquis-

se d' une ,norale sans obligation ni sanction" (1885). Guyau sprak van "anomie" (niet te 

verwarren met het begrip anomie van de socioloog Durkheim): het morele handelen 
vloeit uit de mens zijn diepste vermogens voort. Hij kan ze als het ware niet inhouden. 
Hij handelt niet omdat het een plicht is of een opgelegde wet. Autonomie daarentegen 
heeft met theonomie gemeen dat ze een plichtskarakter heeft. 
De Ligt worstelt in zijn taalgebruik voortdurend om deze "anomie" tot uitdrukking te 
brengen. Hij wil om mensen tot zedelijk en redelijk handelen te bewegen elke vorm van 
dwang uitsluiten. Hij spreekt van "geestelijke drang" en "opwekken" van de redelijke 

en zedelijke vermogens in de mens. Vandaar ook zijn grote belangstelling voor 
opvoedings- en onderwijsexperimenten uit zijn tijd, die gericht waren op ontplooiing 
van het kind en niet op het "africhten" van het kind. 
Dat de mens persoon wordt en als redelijk en zedelijk handelend wezen bewust, samen 
met anderen, vorm geeft aan zijn omstandigheden, is het diepste motief in zijn werk. 

Heroisch optimist 
De mens als persoonlijkheid is echter nog maar een betrekkelijk nieuw voorkomend 
verschijnsel, waarvan we nog slechts de eerste contouren zien. De bewuste cultuur-
mens bestaat nog nauwelijks. Eeuwenlang leefde de mens sterk instinctmatig. Het was 
door de maatschappelijke omstandigheden, zoals de geringe ontwikkeling van weten-
schap en techniek enzovoort, objectief nog niet mogelijk een gemeenschap van per-
soonlijkheden te vormen. We leven nog steeds in de voorgeschiedenis van de mens- 
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heid, zoals Marx, Nietzsche en Tolstoy terecht betoogden. 
De ontwikkeling die De Ligt nu meende te zien in de geschiedenis. niet als een 
rechtlijnige, maar wel als uiteindelijke richting, is die dat de mens niet meer beheerst 
wordt door zijn omstandigheden, doch deze uiterlijk en innerlijk steeds meer gaat 
beheersen. Dat wat steeds meer zichtbaar wordt in de geschiedenis, is eeuwenlang al 
door minderheden gezegd en gedroomd. Deze utopische denkers verwoordden dat 
wat ten diepste in elk mens aanwezig is, doch toen nog niet gerealiseerd kon worden. 
We staan nog maar aan het begin van het begin. Terugval in het beneden-menselijke is 
steeds weer mogelijk. De oorlog is daarvan het voorbeeld. Het is duidelijk dat De Ligt 
in de traditie staat van de grote Duitse Idealisten (Fichte, Schelling. Hegel): de 
gedachte dat er een ontwikkeling en zin in de geschiedenis is gelegen en wel in de 
richting van de vrijheid is daarin immers één van de dragende gedachten. De mens die 
van object subject wordt. De Ligts filosofie is een radicale vrijheidsfilosofie. Hij is 
eigenlijk altijd Idealist geweest en gebleven al heeft hij dit, zoals we nog zullen zien,  
verbonden met concrete maatschappijanalyses. 
De Ligt plaatste de dienstweigeringsbewegin g in het kader van de wordende persoon-
lijkheid: dienstweigeraars trotseerden de zeer harde omstandigheden om trouw te 
blijven aan hun geweten en om zo tot uitdrukking te brengen dat zij weigerden mee te 
doen aan die grote aanslag op de menselijke persoon, namelijk het geweld. 
Kanmen De Ligt nu als optimist typeren? Is zijn visie op de mens als redelijk en zedelijk 
wezen niet erg rooskleurig? 
De Ligt was inderdaad een optimist, doch niet een naïeve optimist. Hij had niet een 
eenzijdig mensbeeld in die zin dat hij de mens als enkel goed zag. Hij kende het werk 
van Freud e.a. te goed om niet te weten, dat er vele diepe instincten, ook tot destructie, 
in de mens aanwezig zijn.' De mens kan ook niet zonder de drang tot zelfhandhaving. 
Het gaat erom deze krachten te sublimeren of, zoals De Ligt het vaak noemde, te 
vergeestelijken. Voorts was De Ligt te goed bekend met de ontwikkeling van de 
oorlogstechnologie van zijn tijd om niet te weten dat deze de menselijke beschaving 
kon vernietigen. 
De Ligts geloof in de "nieuwe geschiedenis" maakt hem tot optimist, doch wellicht kan 
zijn denken beter als "heroïsch" betiteld worden. Hij wil de omstandigheden van 
geweld en uitbuiting niet nemen zoals ze zijn. Zonder de stuwkracht van de hoop zal de 
mensheid ten gronde gaan. Het mobiliseren van de redelijke en zedelijke vermogens is 
daarom ook een praktische noodzaak. 

Anarchisme en Marxisme 
De Ligt is in zijn maatschappijanalyse sterk beïnvloed door het marxisme. Hij analy-
seert de maatschappij in termen van klassentegenstellingen, zonder dit echter tot een 
dogmatisch en allesomvattend schema te maken. Het kapitalisme is een maatschappij 
waarin aan weinigen het overgrote deel van de opbrengst van de arbeid van anderen 
toevalt. Het breidt zich over de hele aarde uit. Ook het koloniale stelsel is op uitbuiting 
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gebaseerd. Doch De Ligt wees het kapitalisme niet alleen af, omdat het economisch 
verouderd zou zijn en aan zijn eigen wetmatigheden ten gronde zou gaan. Nee, zijn 
motivatie is steeds weer ethisch geladen. Het kapitalisme is zedelijk verwerpelijk, 
omdat het de mens als persoon vernietigt. Dat geldt ook voor hen die tot de heersende 
klasse behoren. 

Ook in zijn strategie-opvatting wijkt hij af van — in ieder geval orthodoxe-marxisten. 
Hij meent dat het de waarde is van het marxisme, dat het inzichtelijk heeft gemaakt, dat 
maatschappelijke omstandigheden de mens sterk beïnvloeden. Doch De Ligt wijst een 
deterministische visie af. Hij wil "Tweeërlei revolutie" (titel vaneen brochure uit 1917): 
de structuren moeten veranderen, doch de mens moet ook innerlijk gerevolutioneerd 
worden, tot persoonlijkheid wedergeboren worden. Zonder dat laatste zal het eerste 
uiteindelijk geen vrucht dragen. In menig opzicht zijn nu de objectieve omstandighe-
den aanwezig voor een nieuwe samenleving (zie de ontwikkeling van wetenschap, 
techniek, produktie), en wat achterblijft is de subjectieve factor. 
In heel zijn benadering is De Ligt sterk personalistisch. Hij doet steeds weer een beroep 
op de mens als individu om zich te ontworstelen aan de omstandigheden (het kapitalis-
me is ons aller lot) door de daad. Ook De Ligts voorkeur voor het anarchisme wordt ons 
nu duidelijker. Veel meer dan het marxisme en in ieder geval het communisme doet het 
een beroep op het individu. Het anarchisme is de meest radicale vrijheidsfilosofie die er 
bestaat. Het heeft de gedachte van de vrijheid van het individu tot in zijn meest 
vergaande consequenties doorgetrokken. Het is ook sterk ethisch geladen. 
De Ligt had kritiek op het anarchisme van zijn dagen. Hij meende dat het anarchisme 
van de maatschappij-analyse van het marxisme kon leren. Doch de richting van het 
anarchisme — zelfontplooiing, zelfontwikkeling, zelfopvoeding, zelfbevrijding, zelfre-
gering van enkeling en massa — achtte hij de juiste. 
Naar onze mening is door alle mistekeningen van het anarchisme (waarin het geasso-
cieerd wordt met chaos en geweld) een billijke beoordeling ervan vaak niet mogelijk. 
Er laat zich echter wel degelijk iets praktisch bij denken. Men zou kunnen stellen, dat 
waar het maatschappelijk gebeuren op basis van vrijwilligheid gestalte gegeven wordt 
(cooperaties, associatieve verbanden, zelfbestuur, de groei van regels van onderop in 
het onderlinge menselijk verkeer in plaats van van bovenaf opgelegd enz.) een "anar-
chistisch" gebeuren plaatsvindt. Dit nu is wat De Ligt voorstond in zijn strategie voor 
maatschappijverandering en antimilitarisme: actie van onderop. Mede op basis daar-
van kon hij al vroeg de ontaarding van de Russische revolutie doorzien: alle aanzetten 
van onderop (bijv. in de vorm van arbeidersraden) werden door de dictatuur van de 
Bolsjewisten, de bureaucratie en de militarisering van de samenleving uitgewist. 

Christendom en vrijdenken 
Laat er geen enkel misverstand over bestaan: De Ligt heeft zich vele jaren als overtuigd 
christen beschouwd en het ambt van predikant met volle overtuiging uitgeoefend. 
Het theologisch taalgebruik van De Ligt is sterk gedateerd en onderscheidt zich niet 
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van dat van andere geestverwanten, vooral vrijzinnige theologen. Veelvuldig worden 
de woorden "Geest" en "Idee" gebruikt. terwijl het godsbegrip vrij vaag is. De kracht 
van De Ligt lag niet in de dogmatiek, maar in de ethiek. Hij heeft het beginsel. waaruit 
het christendom zegt te leven, de liefde, consequent proberen te doordenken en toe te 
passen. Daarbij stuitte hij op een door en door verburgerlijkte Kerk. die vergroeid was 
met de samenleving van die tijd. Echt christendom was, volgens De Ligt. echter per 
definitie revolutionair en moest breken met het kapitalisme. dat op afgodendienst 
(Mammonisme) en egoïsme gebaseerd was. Opvallend is. zeker voor een predikant uit 
die tijd, dat hij zijn ethiek probeert te verbinden met concrete maatschappij-analyses. 
Hij kende de sociale literatuur uit zijn tijd erg goed. 
Als kenmerkend voor echte godsdienst zag hij het offer: het zich geven. met heel zijn 
wezen, aan een hoger doel, dat van de liefde. Ongetwijfeld hebben de teleurstellende 
ervaringen met de Kerk meegewerkt aan zijn afscheid van het christendom. De 
contacten met vrijdenkers en anarchisten tijdens de Eerste Wereldoorlog en cultuur-
historische studie droegen daar eveneens aan bij .8  Laat ook daar geen misverstand 
over bestaan: De Ligt was geen christen meer. ook niet impliciet. Elke poging hem 
daartoe te annexeren is onjuist. Het christendom was voor hem niet meer absoluut. Hij 
was de waarde van andere culturen gaan ontdekken en gaan zien dat hij zijn opvattin-
gen in het christendom inlas. 
Zelf verwoordde De Ligt het aldus: hij was boven het christendom uitgegroeid. Hier 
komen we bij een zeer wezenlijk punt. De Ligt wilde geen hotte bestrijding van het 
christendom, dat in de negatie bleef steken. Hij verzette zich tegen een dogmatisch 
vrijdenken, dat dogmatisch anti-dogmatisch was. Dat was een vrijden ken. dat in menig 
opzicht vastzat aan totaal verouderde burgerlijke opvattingen uit de vorige eeuw. "Het 
zwakst is het atheïsme daar, waar het zich feitelijk niet boven den godsdienst poogt te 
verheffen, maar er vijandig tegenover blijft staan. Men heeft hier eigenlijk niet met 
atheïsme, maar met anti-theïsme te doen".9  Er zijn ook verwerpelijke vormen van 
atheïsme: "Er is een primitief atheïsme; er is een vulgair atheïsme; er is een vorm van 
geestelijke inhoudloosheid, die in de leegsten zin des woords a-theïsme is, zooals er 
allerlei graden van primitieven, vulgairen en zelfs platten, oppervlakkigen en zinledige,' 
godsdienst zijn" . 1° De historische betekenis van godsdienst moet goed onderkend 
worden. Ze heeft belangrijke zedelijke en culturele waarden voortgebracht. "Niets is 
meer in het belang van de vrije gedachte dan een gezonde kennis van de godsdienstige 
feiten"." 

Universele wereldcultuur 
Waarlijk vrijdenken is geen anti-theïsme, maar supra-theïsme. Ze is hoven alle goden 
en godsdienst uit. Ze neemt de positieve elementen van de godsdienst in zich op. De 
Ligt ging nu pleiten voor een universele wereldcultuur, waarin de beste elementen uit 
verschillende culturen zijn opgenomen en opgeheven worden in "meer dan religie", 
waarin men geen behoefte meer heeft aan god en godsdienst, omdat men het hoogste 
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en diepste gevonden heeft in zichzelf. De Ligt vermeed liever het woord religie 
vanwege de misverstanden die dat kon oproepen. Toch kan men bij hem spreken van 
een religieus humanisme, doch dan in de zin van het beleven van samenhang met het 
universum, het al, meer dan al. Juist door te putten uit zijn diepste vermogens kan de 
mens als scheppend wezen deelnemen aan het kosmisch-historisch proces. De Ligt 
probeert worstelend met de taal in uitdrukkingen als "meer dan" en "boven uit" ook te 
zeggen, dat het om waarden gaat die in het algemeen nog nauwelijks worden beseft. De 
Ligts conceptie van een nieuwe universele cultuur is weinig inhoudelijk gevuld. Toch 
zijn er een aantal lijnen uit te halen: 
— Het gaat om een gevoel van verbondenheid met al wat leeft. Niet alleen met alle 
mensen, doch ook met dieren (De Ligt zelf was vegetariër). Dit geeft een mystiek 
element en een diep verantwoordelijkheids- en solidariteitsbesef. 
— De mensheid is zijn eigen voorzienigheid geworden, ze kanen maggeen beroep doen 
op een persoonlijke god; nee, ze dient de eigen verantwoordelijkheid in het kosmisch-
historisch proces te nemen. 
— Al het absolute is relatief. Wij dienen voortdurend bereid te zijn, praktisch en 
theoretisch, tot zelfherziening. Het gaat om een voortdurend verscheuren van wanen 
en het bewustzijn van het betrekkelijke voorlopige, die de keerzijde zijn van een proces 
van voortdurende zelfbevrijding. 
— De waarde van niet-Europese culturen wordt door De Ligt onderkend en erkend. 
Heel zijn leven heeft hij gestreden tegen de waan, dat het mens-zijn gelijk was aan het 
Westeuropeaan zijn. Fel heeft hij het westerse superioriteitsbesef gehekeld. Zelf 
verdiepte hij zich intensief in andere culturen. Als praktische consequentie was daar-
mee verbonden, dat hij de strijd om bevrijding van koloniale volken ondersteunde. 
— Het solidariteitsgevoel is universeel. Verheerlijking van ras en eigen volk is verwer-
pelijk. We zijn allen deel van een onzichtbare, universele gemeenschap, waarin een 
ieder vanuit zijn eigenheid een bijdrage kan leveren, doch voor superioriteitsdenken 
en overheersing is geen plaats. 

Antimilitarisme 
De Ligt is vooral bekend als antimilitarist. Dat is terecht, want daar lag het zwaartepunt 
van zijn activiteiten. Met inzet van alle krachten heeft De Ligt oorlog en geweld 
bestreden. Deze tomeloze inzet was nauw gekoppeld aan de boven geschetste opvat-
tingen. Allereerst, omdat hij de oorlog als één aanslag op de mens als persoon zag, die 
volkomen in strijd was zowel met wat zedelijk als wat redelijk verantwoord was. Doch 
ook voor de oorlogsvoorbereiding geldt dat. Het leger is immers een sterk hiërarchi-
sche organisatie waarin voor zelfstandig denken geen plaats is en men afgericht wordt 
om anderen te doden. De Ligt heeft zich niet enkel ingespannen om de oorlog te 
bestrijden, maar ook het in revolutionaire kringen zo sterk levende geloof in de 
noodzaak van geweld tijden revoluties. 
Ten tweede, omdat de strategie die hij voorstond, verbonden is met zijn conceptie van 
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de mens als persoon. Tijdens de Eerste Wereldoorlog begon De Ligt te schrijven en te 
spreken over"geestelijke weerbaarheid'. Deze uitdrukking is een kernbegrip gebleven 
in zijn werk. Het duidt die kracht in mensen aan, die diep gewortelde morele overtui-
ging, die geestkracht, waardoor mensen niet meer kunnen en willen doden. Het 
betekent afzien van fysieke overmacht. Kenmerkend is dat door de geestelijke kracht 
die men bezit, men een beroep doet op het beste van hen, die men bestrijdt. 
Het gaat er niet om de ander te doden, doch juist om hem te bevrijden uit zijn rol als 
kapitalist, onderdrukker enzovoort en tot echt mens-zijn op te wekken. Men bestrijdt 
de ander, om het hedendaags te zeggen. in zijn maatschappelijke rol, niet existentieel. 
De Ligt heeft zich veel moeite gegeven, het uitvoerigst in zijn "Vrede als daad", om aan 

te tonen, dat het niet om een hersenspinsel gaat, maar om een verschijnsel, dat we in 
heel de geschiedenis, onder vele volken en culturen tegenkomen: het behoort tot het 
algemeen-menselijke. 
Deze geestelijke weerbaarheid is de basis van de antimilitaristische strijdwijze,die De 
Ligt voorstaat. We komen nu bij een heel belangrijk punt wat betreft de aard van zijn 
ethiek. Hij wilde niet alleen getuigen tegen de oorlog, maar een concreet en doelmatig 
alternatief voor geweld (zowel in oorlog als in revolutie) ontwikkelen. 
De geestelijke weerbaarheid maakt allerlei vormen van weigering mogelijk, zowel 
militaire dienstweigering als van werk, dat direct of indirect met oorlogsproduktie is 
verbonden. De Ligt heeft een heel concreet program uitgewerkt gebaseerd op non-
coëperatie en burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit was vooral gericht op voorkoming 
van oorlog, maar het is ook toepasbaar op wat we nu sociale verdediging noemen: het 
tijdens een bezetting zoveel mogelijk voortleven alsof er geen bezetter is. 
De Ligt sprak van bovengewelddadige strijdmethoden. Hij constateerde, dat tijdens 
de oorlog tallozen grote gevaren doorstonden, in de meest barre omstandigheden 
leefden enzovoort. liet gaat erom die krachten te sublimeren, op een hoger niveau te 
brengen in strijdmethoden, die geweldloos zijn. Geweldloosheid mag geen zaak van 
lafheid of machteloosheid zijn, maar juist van grote kracht. Deze bovengewelddadige 
strijdmethoden, zo redeneert De Ligt pragmatisch, worden steeds meer praktisch 
noodzakelijk. Door de ontwikkeling van de oorlogstechniek worden de gevolgen zo 
alles vernietigend, dat ze geen zinnig doel meer kunnen dienen. Ze vernietigt ook veel 
van de eigen bevolking en goederen. 
Het principiële en het praktische moeten steeds meer gaan samenvallen, willen we een 
allesomvattende vernietiging voorkomen. 
De Ligt heeft getracht zijn socialisme, anarchisme en antimilitarisme in vruchtbare 
wisselwerking te brengen met wetenschap en wijsbegeerte. Hij verbond het geweten 
met het weten. Dragend fundament was daarbij een radicale humaniteit voortvloeien-
de uit zijn conceptie van de mens als persoon. 
Veel van wat hij schreef is gedateerd en allereerst voer voor historici. Doch in menig 
opzicht was hij zijn tijd te boven en niet alleen zijn tijd, maar ook de onze. We eindigen 
daarom met wat Piet Spigt destijds in Rekenschap schreef: "We moeten hem niet 
vergeten".12 
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Noten: 
1. A. L. Constandse, Geschiedenis van het Humanisme in Nederland' (Den Haag 1980), pp. 148 

t/m 151. 
2. Een systematische studie over De Ligt is nog steeds niet verschenen. Volop de moeite waard 

blijft het gedenkboek Bart de Ligt 1883-1938, Arnhem 1939 (bevat ook bibliografie). Zijn 
ideeën over oorlog en vrede worden het uitvoerigst behandeld in: Gernot Jochheim, Antimili-
taristische Aktionstheorie, Soziale Revolution tmd Soziale Verteidigung (Assen/Amsterdam 
1977). Wel verschenen er vele artikelen over De Ligt. 

3. Zie hierover treffend: M. A. Romers. Bart de Ligt als denker, in: Bart de Ligt 1883-1938, pp. 
112 e .v .: zie ook zijn Bij de herdenking van Bart de Ligt. in: 'Amersfoortsche Stemmen'. 29e 
jrg.. nr. 2. september 1948. pp. 9 t/m 14. 

4. Zie voor het volgende uitgebreider mijn artikel Bart de Ligt—een biografiese schets, in: 'De As', 
april/juni 1983, pp. 1 t/m 9. 

5. Bart de Ligt 1883-1938, p. 226. 
6. Ontwerp-Beginselverklaring van de Bond van Christen-Socialisten (1912). p. 29. 
7. Terecht behandelt Ilse N. Bulhof dan ook De Ligt in haar Freud en Nederland (Baarn 1983). 

1-laar weergave van De Ligt is onnauwkeurig en onvolledig, doch de tendens van haar betoog is 
correct (pp. 320/321). 

8. In zijn afscheidsbrief aan de BCS van 19 februari 1919 schreef De Ligt: "Door cultuurhistori-
sche studiën, in het hizonder den godsdienst betreffende, is er een zekere wijziging in mijn 
theoretisch bewustzijn ontstaan" (afgedrukt in 'Opwaarts' 21, februar 1919). Zie ook De Ligts 
Kerk, cultuur en samenleving (Arnhem 1925), pp. XLII e.v. 

9. Godsdienst en atheïsme, Nieuwe Niedorp 1934, p. 15. 
10. Idem, p. 14. 

11. Wereldcrisis en wijsbegeerte, Arnhem 1928, p. 72. 
12. P. Spigt. Bart de Ligt 1883-1938, in: Rekenschap, september 1963, p. 129. 



Een gelukkig mens... wat is c-Lci.'* 

Christine Jol 

Ja. renn' nur nach dem Gliick 
Doch renne nicht zu sehr! 
Denn alle rennen nach dem Gliick 
Das Gliick rennt hinterher 

Brecht 

Is Geluk niet het hoogste doel waarnaar wij streven? Staat niet reeds bij 
Seneca, dat 'allen gelukkig willen leven', en zei Marcuse toch ook niet, dat de 
mensen een werkelijke behoefte aan geluk hebben? In filosofie en theologie is 
er aan diepe gedachten over het geluk geen gebrek. Empirisch onderzoek over 
dit verschijnsel is daarentegen minder ruim voorhanden. Hoewel al eeuwen in 
de belangstelling is nog steeds niet bekend waar en hoe het geluk te zoeken en 
te vinden. Richtlijnen om zonder nare bijwerkingen snel en zeker in de 
zevende hemel te geraken zijn er niet. Best mogelijk dat wetenschappers hun 
eer en goede naam niet op het spel willen zetten met een onderzoek over dit 
weliswaar diepzinnige, maar zeer gecompliceerde onderwerp. Niemand weet 
toch wat geluk precies is? 

Ruut Veenhoven weet het wèl en heeft er een dik boek over geschreven. Eigenlijk zijn 
het er zelfs twee; kloeke delen, tezamen zo'n 15 kilogram wegend. 
Het is geen gemakkelijke opgave die kilogrammen te verwerken; niet iets voor in de 
luie stoel. Alles wat ook maar op enigerlei wijze met het geluk van doen zou kunnen 
hebben wordt aan de orde gesteld. En — dat moet gezegd — in de voor een nette 
wetenschappelijke beschouwing vereiste volgorde: "wat is geluk", "hoe is dat te 
meten", "welke in empirisch onderzoek gebruikte meetinstrumenten sluiten aan hij de 
definitie van geluk". En last but not least: "waarmee hangen gelukgevoelens samen en 
hoe is daar enige ordening in aan te brengen". 

* Boekbespreking van Veenhoven, R. — Conditions of Happiness en Data-kook of Happiness, 
dissertatie Rotterdam 1984, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht; resp. f 147,—en f 260,—. 
De auteur van deze bespreking is werkzaam op het Centraal Bureau voor de Statistiek. De in dit 
artikel weergegeven opvattingen zijn geheel voor haar rekening. 
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Inhoud van het onderzoek 
Geluk is volgens Veenhoven de mate waarin iemand zijn bestaan als gunstig beoor-
deelt. Geluk bestaat uit twee componenten: een gevoels- (affectieve) en een evaluatie- 
ve component. De eerste betreft het 'zich lekker voelen'; de tweede de mate waarin 
men vindt dat bepaalde wenselijke doelen in het leven zijn gerealiseerd. Geluk is bij 
Veenhoven niet hetzelfde als tevredenheid, welzijn, moraal, optimisme en (gebrek 
aan) depressies. 
Om erachter te komen of je met een gelukkig mens van doen hebt, moet je het gewoon 
vragen. 1 Iet is natuurlijk mogelijk dat mensen daar nooit over nadenken; dat ze maar 
wat zeggen als ze gevraagd wordt of ze gelukkig zijn. Bovendien kunnen ze zich 
(moreel) verplicht voelen om althans te zèggen dat ze gelukkig zijn. Het blijkt immers 
dat het gros van de mensen in Westerse landen gelukkig is. 
Toch denkt Veenhoven dat bepaalde vraagstellingen het geluk betrouwbaar en valide 
meten. Zoals bijvoorbeeld: "hoe voelt u zich over uw leven in het algemeen", "hoe 
tevreden bent u over uw leven", en: "hier ziet u een plaatje van een ladder. De bovenste 
sport vertegenwoordigt het beste leven, dat u zich kunt voorstellen. De onderste sport 
het slechtste leven. Op welke sport denkt u dat u nu staat?" 
I let empirisch geluksonderzoek met vraagstellingen die passen in Veenhovens defini-
tie van geluk, wordt vervolgens besproken. Onderzocht wordt wat nu precies de 
voorwaarden voor het geluk zijn. Op het niveau van landen en werelddelen blijken dat 
welvaart en democratie te zijn. Ook kenmerken van individuen en levensomstandighe-
den komen aan bod. 
Mannen en vrouwen zijn even gelukkig. Met het ouder worden neemt het geluk onder 
mannen echter toe en onder vrouwen af. Ook blijkt dat de gevoelscomponent in het 
algemeen afneemt bij stijgende leeftijd, terwijl de evaluatieve component (de tevre-
denheid) toeneemt. Diverse verklaringen voor deze verschijnselen passeren de revue. 
Een ervan is dat verwachtingen, aspiraties met, het klimmen der jaren realistischer 
worden, waardoor de tevredenheid stijgt. Een verminderde gezondheidstoestand zou 
het lagere 'affect' kunnen verklaren. Niet duidelijk is waardoor de verschillen tussen 
mannen en vrouwen worden veroorzaakt. 
Dat verwachtingen vooral voor de evaluatieve component van belangzijn blijkt ook uit 
onderzoek onder negers en blanken in Amerika. Het verschil in geluk is tussen beide 
bevolkingsgroepen na WO II toegenomen, hoewel de positie van negers niet duidelijk 
is verslechterd ten opzichte van die van de blanken. Met name is het geluk onder 
goed-opgeleide en goed-verdienende negers in relatieve zin afgenomen. Een mogelij-
ke verklaring hiervoor is dat juist deze groep de vergelijkingsstandaarden (verwachtin-
gen, aspiraties) van de blanken heeft overgenomen en het verschil in levensstandaard 
tussen hen en de blanken scherper percipieert. 
Overigens lijkt in de Westerse landen het belang van een goed inkomen voor het geluk 
te zijn verminderd. 
Voor geluk wè I heel belangrijke voorwaarden liggen in de sfeer van de sociale contac- 
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ten. Zo is bijvoorbeeld het samenwonen met een partner of 'het gehuwd zijn' zeer 
bevorderlijk voor geluk. 
Tenslotte worden nog diverse persoonlijkheidskenmerken als geluksvoorwaarden 
besproken. Levensgenieters; actieve en gezonde mensen met veel sociale vaardighe-
den op een hoge mate van 'internal control' (denken dat je zelf veel invloed hebt op je 
levensomstandigheden) zijn gelukkige mensen. 
De voorwaarden voor het geluk resulteren uit een inventarisatie van alle geluks- en 
aanverwante onderzoeken tussen 1911 en 1975. Deze onderzoeken zijn samengevat in 
deel II; een voorbeeldige presentatie van al het geluksonderzoek dat aan Veen hovens 
definitie voor geluk voldoet. Over dit deel niets dan lof. Het materiaal is op zeer 
overzichtelijke wijze samengevat— niet te lang en niet te kort. Alle voor de beoordeling 
van een onderzoek noodzakelijke elementen zijn er in opgenomen. 
Meer moeite heb ik met het 'pièce de resistance' (deel I) en wel in zeer letterlijke zin: er 
wordt heel wat van het doorzettingsvermogen van de lezer gevraagd. Een inventarisa-
tie van geluksartikelen is mooi, maar door de omvang ervan soms toch wel te veel van 
het goede. 

Een uitgebreid overzicht van geluksartikelen 
Zoals gezegd wordt het 'probleem van het geluk' zeer uitgebreid aan de orde gesteld. 
Uithet boek blijkt dat ook Veenhoven er diep over heeft nagedacht. Zorgvuldig wordt 
aangegeven wat onder geluk moet worden verstaan en hoe dat dan het beste kan 
worden gemeten, rekening houdend met zaken als de neiging van ondervraagden 
sociaal wenselijke of stereotype antwoorden te geven. De argumentatie rond de keuze 
van specifieke geluksinstrumenten is duidelijk en sluit aan bij de definitie van geluk. 
De beide hoofdstukken over de met geluk samenhangende factoren zijn uitgebreid en 
systematisch van opzet. Steeds wordt nagegaan of bepaalde gevonden samenhangen 
niet door geheel andere factoren kunnen worden verklaard (dus 'schijn' zijn); niet 
berusten op sociale wenselijkheid of oorzakelijk gezien niet andersom kunnen worden 
geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld: worden zieke mensen ongelukkig of worden ongeluk-
kige mensen ziek? 
Volgens Veenhoven bestaat geluk uit een mix van 'zich lekker voelen' en 'verstandelijk 
evalueren'. Hoewel dit theoretisch plausibel klinkt, worden er de laatste tijd toch wel 
wat vraagtekens bij geplaatst. Ook had Veenhoven wat meer in de keuken van de 
psychologen moeten kijken. Veel psychologische eigenschappen zijn misschien theo-
retisch nogwelvan elkaar te onderscheiden, maar in de (meet )praktij k ligt het allemaal 
wat minder eenvoudig. Geluk, tevredenheid, neuroticisme, depressiviteit, angst en 
stress hangen sterk met elkaar samen en in een recent artikel van Kamman c.s. wordt 
aangetoond dat deze kenmerken tezamen een algemene factor "welbevinden" vor-
ment. Het afzonderlijk meten van het Enige Echte Geluksgevoel lijkt nauwelijks 
mogelijk. In dit licht is het recept van Veenhoven: gewoon vragen hoe de mensen zich 
over het algemeen voelen, te simpel. Het is ook erg goedgelovig om het meest zwakke 
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criterium voor de validiteit van een meetinstrument (face-validity lijkt een beetje op 
wat ik bedoel) als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van het Ware Geluk. De 
bezwaren die worden aangevoerd tegen wat degelijker validiteitstesten (construct- en 
congruent-validity), gelden ook voor face-validity (waaraan overigens nog extra be-
zwaren kleven). 

Maar goed, het staat een ieder vrij geluk op een bepaalde manier te definiëren. 
Veenhoven werkt zijn manier in ieder geval consequent uit. Veel meetinstrumenten 
voor geluk weerstaan zijn toets der kritiek niet. 
De hoofdstukken over de voorwaarden voor het geluk zijn voor mij het meest interes-
sant. Allereerst blij kt dat mensen gelukkiger zijn in landen waar geen oorlog is, waar de 
levensstandaard hoog is en waar politieke vrijheid en democratie bestaan; kortom in de 
Westerse landen. Correlaties tussen het gemiddeld geluk en de landenkenmerken zijn 
zeer hoog. zo tussen .70 en .90. Nogal wiedes; moet ik helaas zeggen. Het gaat hier om 
geluksgemiddelden berekend over 17 landen en/of 7 werelddelen. Bij zulke kleine 
aantallen zijn hoge correlaties meer regel dan uitzondering. Men vergete niet dat 
minieme verschillen in geluk en in bijvoorbeeld nationaal inkomen al een correlatie 
van 1.00 opleveren indien berekend over twee landen. (Een correlatie van 1.00 
representeert de sterkste samenhang die maar mogelijk is.) Zou het om verschillen 
tussen individuen gaan in al die landen dan zal men hooguit correlaties van ongeveer .20 
vinden. Gezien ook het feit dat het alleen gaat om samenhangen tussen geluk en één 
ander kenmerk, waarbij geen rekening wordt gehouden met andere relevante kenmer-
ken die de oorspronkelijke samenhang kunnen wegverklaren, kan men zich afvragen: 
wat zegt dit allemaal nog? De bijgeleverde significanties lijken hoogst wetenschappe-
lijk , maar zeggen niets als er geen sprake is van statistisch toetsen. Het gaat bij de zeven 
werelddelen niet om een steekproef; alle werelddelen zijn immers (min of meer) 
opgenomen. 
Echt leuk wordt het dus pas als individuele verschillen in het geluk worden bekeken. De 
lezer krijgt een minutieus overzicht voorgeschoteld van alle mogelijke voorwaarden 
voor het geluk èn de vraagtekens die Veenhoven daarbij plaatst. Toch blijft met name 
in dit gedeelte van het boek door de opeenhoping van feiten, feitjes en meningen het 
bos wel eens duister. 
Veel van de met geluk samenhangende individuele eigenschappen blijken èn niet èn 
wel of èn een beetje negatief èn een beetje positief te correleren. En, mocht er wat dit 
betreft wèl iets eenduidige gezegd kunnen worden, dan kan de samenhang nog 'spu-
rious' (een derde variabele veroorzaakt beide andere) zijn of ontstaan door de neiging 
van respondenten sociaal wenselijke antwoorden te geven. Tot overmaat van ramp 
blijkt dan ook nog de oorzakelijkheid van het verband beide kanten op geïnterpreteerd 
te kunnen worden. Men neme bijvoorbeeld het verband tussen geluk en inkomen: zijn 
gelukkige mensen beter in staat grote rijkdommen te verwerven of andersom —
spekken dikke bankrekeningen het geluk? Met andere woorden: maakt geld nou 
gelukkig of maakt gelukkig nou geld? Maar, dit alles is niet helemaal Veenhovens 
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schuld; de weg naar het geluk is er een vol voetangels en klemmen. 
Na ettelijke tientallen pagina's met dergelijke vraagtekens is toch de behoefte groot 
eens een uitroepteken te kunnen plaatsen. 

Op weg naar een theoretisch model voor geluk 
Het verlossende woord wordt in het laatste hoofdstuk gesproken. Daarin worden de 
Echte Correlaten met geluk in een beschrijvend model samengevat. Slechts een 19-tal 
kenmerken zijn min of meer ongeschonden uit de selectiestrijd tevoorschijn gekomen. 
Er zijn twee niveaus te ontdekken in het schema. Op collectief niveau zijn de eerder 
beschreven landenkenmerken van belang voor geluk: economische welvaart en poli-
tieke vrijheden. Op individueel niveau zijn levensomstandigheden (sociaal-economi-
sche positie, sociale relaties) belangrijk, naast persoonlijkheidskenmerken. waarden 
en behoeften ('longings'). 
Het gaat er natuurlijk om op welke manier al deze kenmerken op elkaar inwerken: er 
zijn verklarende of oorzakelijke theorieën nodig. Veenhoven noemt allocatieproces-
sen voor de sociaal-economische positie en de sociale relaties van individuen van 
belang. Het gaat er dan om via welke mechanismen maatschappelijke posities aan 
individuen worden toegewezen. Theorieën over onder andere mobiliteit lijken hier op 
z'n plaats. 
Op individueel niveau staan de 'perceptive and evaluative processes'. Deze processen 
spelen een rol bij de beoordeling door individuen van hun levensomstandigheden. 
Tenslotte zijn 'developmental and learning processes' van belang als intrapsychische 
processen die ook een rol spelen bij geluksgevoelens. Psychologische theorieën over 
waarneming, over leerprocessen en over attitude-vorming (waaronder cognitieve 
dissonantie) kunnen hier iets over zeggen. Tenslotte zouden be hoe fte n t heorieën ons 
iets wijzer kunnen maken over 'longings' als persoonlijkheidskenmerk. 
Het gebruik van verklarende theorieën is vooral noodzakelijk als het geluksonderzoek 
bruikbaar moet zijn voor sociaal beleid en hulpverlening. (Vooropgesteld dat beleid 
c.q. hulpverlening tot doel zou kunnen hebben mensen — een beetje — gelukkiger te 
maken; men kan over deze doelstelling twisten!) Men moet immers weten hoe en waar 
in te grijpen om bepaalde wenselijke toestanden te bereiken. Dit kan alleen, indien 
door middel van oorzakelijke theorieën manipuleerbare kenmerken ter verhoging van 
het geluk kunnen worden opgespoord. Indien het geluksonderzoek blijft steken in 
beschrijvingen en opsommingen van zaken die voor het geluk 'op enigerlei wijze' van 
belang zijn, blijft het een aardige exercitie voor de liefhebber. 

Hoe zit het nu in Nederland? 
Zoals gezegd is de behoefte groot althans een klein gedeelte van Veenhovens vraagte-
kens in uitroeptekens om te zetten. Dit te meer omdat in het boek steeds correlaties 
worden gerapporteerd, die bij verder onderzoek zeer goed als schijnsamenhangen uit 
de bus kunnen komen. Voor zover Veenhovens 19 voor geluk belangrijke kenmerken 
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in het leefsituatie-onderzoek 1983 van het CBS worden gemeten, zijn schijnsamenhan-
gen vermeden. De zuivere invloed van de kenmerken op het geluk wordt door de 
effecten weergegeven. (Waarmee niet gezegd wil zijn dat er geen andere achterliggen-
de kenmerken uiteindelijk van belang zijn.) In het model wordt er van uitgegaan dat 
het geluk de afhankelijke variabele is; dus dat het gaat om de invloed van de onafhanke-
lijke kenmerken op geluk. Helaas blijft ook onze excercitie in zoverre voor de liefheb-
bers dat geen verklarende theorieën in het model worden getoetst en dat de voorwaar-
den voor geluk worden gepostuleerd. Voordeel van deze analyse — náást de uitsluiting 
van schijnrelaties — is, dat wordt aangegeven welke voorwaarden belangrijk en welke 
minder belangrijk zijn. Het geluk is geïndiceerd door drie variabelen waarvan er twee 
door Veenhoven als goede meetinstrumenten zijn aangemerkt. De derde is in zijn ogen 
twijfelachtig. Gezien echter het al eerder aangehaalde artikel van Kamman c.s. zijn 
alle drie geluksindicatoren opgenomen. Het gaat daarbij om de volgende vragen: "In 
hoeverre voelt u zich een gelukkig mens?", "In hoeverre bent u tevreden met het leven, 
dat u leidt?" en "Affect Balance Scale" (een geluksschaal die positieve en negatieve 
stemmingen meet). 
Door middel van een LISREL-analyse worden deze drie indicatoren samengevoegd in 
een algemene factor 'geluk' .2  In deze LISREL-analyse worden verbanden gelegd 

Staat: Samenhangen met en invloeden op het geluk in 1983 
Voorwaarden 

al/niet partner hebben 
langdurende aandoeningen 
al/niet werkloos zijn 
contacten in de huurt 
frequentie kerkgang 
al/niet medicijnen op recept 
al/niet thuiswonende kinderen 
conservatisme 
leeftijd 
sexe 
inkomen huishouden 
onderwijsniveau 
vrijwilligerswerk 

% verklaarde variantie 

Bron: CBS — Leefsituatieonderzoek 1983. 
Toelichting: hoe hoger de getallen, des te sterker de samenhang met geluk, c.q. de invloed op 
geluk. De waarden van correlaties en effecten kunnen in principe variëren tussen-1.00 en +1.00. 

produkt-moment 
correlaties met 

"gelukkig mens" 

gestandaardiseerde 
effecten op de factor 

'geluk' 

.17 .19 
—.16 —.17 
—.11 —.14 

.10 .13 

.07 .11 
—.13 —.09 
—.01 —.07 
.08 .07 

—.08 .05 
—.00 .05 

.12 .04 

.08 .04 

.06 .04 

18 
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tussen een aantal geluksvoorwaarden en het geluk ( hier als factor 'geluk' die is 
samengesteld uit drie geluksvragen). 
De volgende voorwaarden voor het geluk zijn in de analyse opgenomen: leeftijd, 
geslacht, met een partner samenwonen. thuiswonende kinderen hebben, regelmatige 
contacten in de buurt, werkloosheid, vrijwilligerswerk. beroepsprestige, sociaal-eco-
nomische rangstand, inkomen, opleiding, conservatisme. godsdienst frequentie kerk-
gang, langdurige aandoeningen en medicijnengebruik. 
De belangrijkste voorwaarden voor het geluk staan vermeld in het staatje. In de eerste 
kolom worden de correlaties met de eerste geluksindicator gegeven. In de tweede 
kolom staan de 'zuivere' invloeden van de geluksvoorwaarden op de algemene factor 
geluk, waarbij voor onderlinge relaties tussen de voorwaarden is gecontroleerd. 
Allereerst blijkt dat het soms nogal wat uitmaakt of men kijkt naar de correlaties, dan 
wel naar de LISREL-invloeden. Dit is met name het geval hij het inkomen van het 
huishouden en bij het al dan niet kinderen hebben. Het inkomen is uiteindelijk minder 
belangrijk voor het geluk; het hebben van een of meer kinderen belangrijker. 
Over het algemeen komen Veenhovens voorwaarden voor geluk ook in onze gegevens 
naar voren. 'Het klopt dus allemaal wel zo ongeveer'. 
Het profiel van Guus Geluk kan als volgt worden samengesteld. I lij woont samen met 
een vaste partner (is gehuwd), is gezond. niet werkloos, heeft veel sociale contacten en 
gaat regelmatig naar de kerk. Hij heeft geen thuiswonende kinderen en is ietwat 
behoudend van aard. Hij is al enigszins op leeftijd.' heeft een vrij goed inkomen en is 
behoorlijk opgeleid. Af en toe doet hij vrijwilligerswerk. Het is alleen spijtig dat hij van 
de mannelijke kunne is; ware hij vrouw geweest. dan was hem het geluk in nog ruimere 
mate ten deel gevallen. 
Het meest verrassend is dat het inkomen en het opleidingsniveau relatief onbelangrijk 
zijn voor het geluk. Geld maakt dus niet zo erg gelukkig. Andere indicatoren voor de 
sociaal-economische positie of rangstand van mensen zijn helemaal niet relevant. Ook 
de godsdienst is niet belangrijk, wèl de frequentie van het kerkbezoek. Waarschijnlijk 
is dit effect terug te voeren op de contacten die daarbij worden opgedaan. Dit geldt 
natuurlijk in optima forma voor de voor het geluk belangrijkste variabele: het hebben 
vaneen vaste partner. Ook de regelmatige contacten in de buurt (vierde op de ranglijst 
van geluksvoorwaarden) wijzen in deze richting. 
Een andere verrassende uitkomst is dat het hebben van thuiswonende kinderen niet 
zeer bevorderlijk is voor geluksgevoelens. Mensen zonder kinderen zijn gelukkiger 
dan die met kinderen. Uit de correlatie bleek dit echter nog niet — het effect wordt pas 
belangrijk indien rekening wordt gehouden met alle andere samenhangen tussen de 
geluksvoorwaarden onderling. 
Ook in overeenkomst met Veenhovens inventarisatie is het feit dat conservatiever 
ingestelde mensen gelukkiger zijn. Tenslotte blijkt dat vrouwen iets gelukkiger zijn 
dan mannen (hoewel de correlatie minimaal is) en dat ouderen iets gelukkiger zijn dan 
jongeren (de correlatie wijst in de tegenovergestelde richting). 
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Hier blijkt nogmaals het grote nadeel van correlaties. waarbij geen controle is op 
andere kenmerken die met sexe en leeftijd samenhangen. Deze 'onzuivere' relaties 
brengen Veen hoven er bijvoorbeeld toe te concluderen dat onder mannen en vrouwen 
het geluk even hoog is. 

Tenslotte moet nog gezegd worden dat alle in het model opgenomen kenmerken te 
zamen één vijfde deel van alle mogelijke verschillen in het geluk tussen individuen 
verklaren. Dat is niet al te veel: 82% van de verschillen in geluksgevoelens hangen Of 
samen met andere, niet in het model opgenomen. kenmerken «zijn helemaal niet te 
verklaren. Mocht dit laatste het geval zijn dan moet worden geconcludeerd dat beleid 
of hulpverlening gericht op verhogen van geluk geen al te grote kans van slagen heeft. 
Vooralsnog behoeft deze conclusie 'gelukkig' nog niet getrokken te worden. Er is nog 
hoop. 

Wel kan samenvattend worden gesteld dat Veenhoven met z'n inventarisatie voor het 
geluk zeer relevante kenmerken heeft gevonden; een goede eerste aanzet voor dieper-
gravend onderzoek is geleverd. Ik hoop dat dit naslagwerk voor gelukzoekers spoedig 
wordt uitgebreid met het geluk van 1976 tot nu. 

Noten: 
1. Kamman. R., Farry, M. and Herbison. P., The analysis and measurenzent of happiness as a 

sense of well-being, in: Social Indicators Research 1984 (15). pp. 91-115. 
2. 
  
Zie voor een uitgebreide technische versie van dit gedeelte van de bespreking de interne 
CBS/S5-nota: Welke mensen zijn het gelukkigst? Een model voor het geluk; door Jol, C., CBS 

Deze maand is een speciaal nummer van het maandblad 'Humanist' verschenen, waarin 
uitgebreid aandacht wordt geschonken aan het thema 'Geluk'. Het nummer bevat o.a. een 
interview met onderzoeker Ruut Veenhoven en voorts gesprekken met humanist Albert 
Nieuwland, de RK-bisschop Simonis en politica Jen Dales. Het nummer is verkrijgbaar 
door storting van f 2,50 op giro 58 t.n.v. 'Humanistische Pers' te Utrecht. 

1984. 



Boekbespre dng 

A. J. Nijk, Handelen en verbeteren; wijsgerig-andragologische voorstudiën, 
Boom, Meppel-Amsterdam 1984. 

"Handelen en verbeteren" is de titel van het postuum uitgegeven boek van de 
filosoof en andragoloog A. J. Nijk, die in 1982 is overleden. Deze " wijsgerig-
andragologische voorstudiën" zijn uit de nalatenschap samengesteld, geredi-
geerd en van een voor- en nawoord voorzien door A. J. Baart (tekst Nij k 105 
blz., tekst Baart 55 blz.). Nijk genoot bekendheid aanvankelijk als theoloog, 
later als vormingswerker en vanaf 1964 tot zijn overlijden als wetenschapper 
met wisselende opdrachten: 'theorie en praktijk van het vormingswerk', 
'theoretische andragologie', 'sociale filosofie'. In 1968 promoveerde hij op het 
proefschrift "Secularisatie". 
Een dergelijke titel als "Handelen en verbeteren", een combinatie van twee woorden 
die spanning oproept, verwijst naar het denken van Nijk, waarin het doordenken en 
objectiveren van de bestaande werkelijkheid èn het benoemen van de gewenste 
ontwikkeling van de werkelijkheid hand in hand gaan. Soortgelijke duobegrippen, in 
titels van artikelen verwoord, zijn 'beheersing en emancipatie' en 'ruimte en radicali-
teit'. Uit zijn wijsgerig-andragologische literatuur komt Nij k naar voren als iemand die 
voortdurend mens èn maatschappij op elkaar wil betrekken en die daarbij volhardend 
zoekt naar mogelijkheden om het handelen van mensen te bevorderen, de autonomie 
van individuen te vergroten, om menselijke vrijheid binnen democratische structuren 
doeltreffend te realiseren. 

Nog niet uitgedacht 
"Handelen en verbeteren" is als aanduiding zo helder als glas, maar als werkelijkheid 
even moeilijk ontwarbaar als een kluwen wol waarmee de poes gespeeld heeft. Nijk 
ontrafelt de begrippen handelen en verbeteren echter op herkenbare en systematische 
wijze en verweeft ze met elkaar tot één zaak: 
"Wil men onder de huidige omstandigheden doorgaan met het streven naar verbetering—
en het ziet er niet naar uit dat men daarmee zou kunnen stoppen — dan verdient het 
aanbeveling 'verbeteren' eindelijk eens onverkort op te vatten als 'verbeteren van hande-
len'. Dat het dringend gewenst is datgene wat wij gewoonlijk voor verbeteren houden te 
verbeteren, kan iedereen weten die enig inzicht heeft in de impasses waarin wij al 
verbeterend zo langzamerhand zijn geraakt. Verbeteren van verbeteren — aldus de 
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centrale stelling van dit boek — betekent onder de huidige omstandigheden: verbeteren 
van handelen". (p. 16) 
Deze doelstelling is duidelijk, maar consequenties van zijn gedachtenvorming blijven 
desondanks vaag en onuitgewerkt. Naar eigen zeggen was Nijk 'nog niet uitgedacht' en 
was hij zich bewust van het 'onaffe en vooruitwijzende karakter van de manuscripten'. 
Gelukkig maar, denkt de lezer. Het bewustzijn krijgt zo de kans zich te verwonderen 
over de aangedragen denkstof en in die zin schouwend bezig te zijn met de uitgelezen 
tekst. I n feite verbetert Nijk door het handelen ná te denken al handelend zijn denken 
over handelen. Wel vraag ik mij daarbij af, naar welk handelen zijn nadenken verwijst. 
Bij de bestudering van zijn teksten ervaar ik het dan ook als een gemis Nijk zelf niet 
gekend te hebben. Aan zijn beschouwingen zijn belevingen, ervaringen en gebeurte-
nissen voorafgegaan die hem noopten, althans motiveerden, om noties omtrent hande- 
len, verhaal en verbeteren te ontwikkelen. Zijn biografische ondertoon is voelbaar, 
geeft contact, maar hij niet begrijpen of anders vertalen van hetgeen hij beschrijft stel 
ik me de vraag naar "liet verhaal van de handelende mens" Nijk. Daar komt bij, dat Nijk 
met allerlei voorbeelden werkt die enigszins triviaal zijn ten opzichte van zijn —
verheven — doelstelling. Emancipatorische voorbeelden ontbreken in zijn vertoog. 
Ontegenzeggelijk komt &ik over de onafzienbare inhoud van handelen en verbeteren. 

Kenmerken van handelen 
Voor een beter begrip vermeld ik hier, dat "Handelen en verbeteren" een voortzetting 
is op het boek "De mythe van de zelfontplooiing; en andere wijsgerig-andragologische 
opstellen" (1978). Zonder tot ook een boekbespreking van dat laatstgenoemde boek te 
komen, merk ik op, dat daar zijn filosofische reflexies met name gaan over 'handelen 
en verhaal' en dat blijkbaar zijn voortgaande beschouwingen en actuele bevindingen 
zich vervolgens èn definitief hebben toegespitst op één doel, wat met de titel al expliciet 
wordt aangegeven, handelen en verbeteren. 
Werd in het eerder verschenen boek het bevorderen van handelen binnen de andrago-
logische context begrepen, in "Handelen en verbeteren" is, naast het uiteenzetten van 
de begrippen, het benadrukken van de noodzaak van en het uitzien naar nieuwe 
interpretatieschemata van denken en handelen binnen de culturele context het oog-
merk. Een citaat uit "De mythe van de zelfontplooiing": "In sociale hulpverlening en 
vormingswerk gaat het altijd opnieuw om dat mensen niet, niet adequaat, niet bevredi-
gend weten te handelen. Om het opheffen van die impasse gaat het in de andragologie". 
(p. 23/24) Aansluitend geeft Nijk vier kenmerken van handelen: "Een (1) subject dat 
handelt (2) beoogt, bedoelt, intendeert iets", waarbij handelen (3) variabel is: "het had 
anders gekund en het kan het volgende ogenblik anders" en waarbij tevens onder 
handelen (4) "interactie met een omgeving" begrepen wordt. 
In "Handelen en verbeteren" wordt een uitgebreide analyse gegeven van het begrip 
'handelen'. Handelen wordt uitgelegd aan de hand van de geschiedenis van het woord, 
aan het 'freies Handeln' van Kant, aan de mens als een 'Mangelwesen' bij Gehlen, aan 
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de status van de sociale wetenschappen, aan arbeid als het menselijk handelen bij 
Marx, aan de psycho-analyse waar handelen menselijke interactie is. 
Bijzondere aandacht krijgen de theorie van Arnold Gehlen over 'handelen en het 
menselijk tekort', die van Julian Jaynes over handelen en the bicanzeral min( die van 
Jiirgen Habermas over 'maatschappelijke ontwikkeling en handelingscompetentie' en 
die van vertegenwoordigers van de action philosoplzy ( von Wright, Winch, Len k ). Wat 
handelen eigenlijk is, is niet meer de vraag. Kennisvermeerdering van handelen staat 
nu in dienst van de notie verbeteren te behoeve van het verbeteren van handelen. 
Draagt in "De mythe van de zelfontplooiing" de notie handelen een normatief karak-
ter, in "Handelen en verbeteren" wordt de normatieve lading geplaatst in het "ook 
door filosofen en wetenschapsmensen als regel nogal onbekommerd gebruikt" woord 
verbeteren. 

Soorten verbeteringen 
Nijk onderscheidt allereerst drie soorten verbeteringen: I. het in stand houden, het 
voortdurende herstel van wat men blijkbaar als een bevredigende stand van zaken 
ervaart; II. het in stand houden van een bevredigende stand van zaken, maar is er 
vooral op gericht dat op een slimmere manier te doen; III. het integraal verhogen van 
de kwaliteit van het bestaan. Het eerste schema benoemt de schrijver als "steeds weer 
het goede" en verwijst daarbij vooral naar het godsgeloof: 
"Zo en niet anders moet er— telkens opnieuw—gehandeld worden, want zo en niet anders 
hebben in de oertijd de voorouders gehandeld, zo heeft God het gewild. zo ligt het — om 
ook een wat latere versie te memoreren — in de menselijke natuur besloten". (p. 35) 
Het tweede schema benoemt de schrijver als "steeds meer van hetzelfde" en verwijst 
daarbij naar het vooruitgangsdenken, het kapitalisme, de grootscheepse ontwikkeling 
van techniek en wetenschap. Dit interpretatieschema correspondeert met verbeteren 
in technische, instrumentele zin: 
"Bij het tweede schema gaat het om het vermeerderen van het goede, om het verwerven 
van steeds meer van het goede— dus van hetzelfde—via het verbeteren van de middelen om 
het goede tot stand te brengen". (p. 38) 
Beide interpretatieschema's wijst hij af, omdat zij menselijk handelen niet alleen 
interpreteren, maar ook ontkennen. 
"Wij kunnen geen genoegen nemen met de fixatie van handelen op het goede handelen, en 
evenmin met de reductie van handelen tot technisch handelen. (... ) Een diepgewortelde 
angst om onder ogen te zien dat niet alleen wijzelf maar ook onze medemensen handelen-
de wezens zijn, vormt de grote drempel op de weg naar de toekomst. Wij hebben een 
conceptie van verbeteren nodig die niet voor deze drempel blijft staan". (p. 48) 
Bij dit streven vestigt Nijk de hoop op "een nieuw type kennis", waarvan hij aanzetten 
ziet in het werk van de methodoloog en andragoloog G. de Zeeuw, èn op "verdere 
exploraties binnen de gegeven kenniskaders". Dit laatste betekent dat de bestaande 
drie wijzen van verbeteringen anders verder ontwikkeld moeten worden: 
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1. het invoeren van technische verbeteringen door toename van kennis die er toe kan 
bijdragen de bezwaren van onbedoelde, c.q. ongewenste neveneffecten te ondervan-
gen: 
2. het scheppen van een bevredigendere zingeving door toename van kennis van 
kritisch-hermeneutische aard: "Hermeneutiek wordt nog altijd overwegend bedreven 
door ideologen die meer geïnteresseerd zijn in het voortbestaan van een bepaalde traditie 
— met alles wat dit aan naacht impliceert— dan in het verbeteren van handelen in een wereld 
die wordt gekenmerkt door een fragmentarisering van traditie(s)". (p. 119) 
3. het vergroten van welbevinden door toename van kennis van emancipatorische 
aard: Kennis van emancipatorische aard is ruimschoots ontwikkeld, maar zij gaat in 
haar incest geprofileerde vormen mank aan een fundamentele innerlijke tegenstrijdig-
heid: zij herleidt vrijheid tot het inzicht in noodzakelijkheid. (...) Gewenst is in dit 
verband een zodanige toename van kennis, een zodanig voortschrijden van de reflectie, 
dat deze innerlijke tegenstrijdigheid wordt onderkend en overwonnen". (p. 119) 

Voorwaarden van handelen 
Gedurende het lezen van zijn boek heb ik genoten van inhoud en schrijfstijl. Wel houd 
ik moeite met de koppeling handelen— verbeteren, en in het verlengde daarvan blijf ik 
zitten met de vraag, waar Nijk nu eigenlijk mee bezig is en hoe doeltreffend zijn 
overwegingen zijn. Handelen wordt in één richting vastgezet door de notie verbeteren. 
Deze positie is met recht in te nemen en Nij k heeft deze keuze bewust gemaakt. Echter, 
het gevaar bestaat, dat handelen niet meer vrij ligt ten opzichte van verbeteren zelf én 
dat, op basis van dezelfde analyse, andere posities zoals 'verwonderen' of 'opgaan in' 
uitgesloten zijn. Nij k vindt: "Wanneer we van iemand zeggen dat hij ' handelt', houdt dat 
tegelijkertijd in dat hij 'verbetert —. (p. 29) Dit standpunt is juist op voorwaarde dat het 
om handelen gaat. Wordt verbeteren aan handelen expliciet toegevoegd, dan maakt 
het uit of er gekozen is voor de handeling vanwege de handeling zelf of vanwege de 
verbetering ervan of met het oog op de verbetering door of na de handeling. 
Ik zou in de beschouwing meer willen stilstaan bij de voorwaarden voor handelen dan 
om in het handelen zonder meer de norm, c.q. de doelstelling "het verbeteren van 
handelen" te hanteren. Ik mis bij Nijk het in de geschiedenis van een mensenleven, of 
mensenlevens, plaatsen van handelen. Wanneer een mens zijn/haar gedrag op een — 
ongelegen — moment ervaart als zijnde óók van zichzelf, is de vraag naar het handelen 
gesteld, waardoor de weg naar het kiezen van zijn/haar handelen open staat en 
waardoor ook waarden als vrijheid en verantwoordelijkheid in dat bestaan manifest 
zijn geworden. Het gaat, om te kunnen spreken van handelen, om het bewust zijn van 
de subject — object verhouding en daarbij dan ook om het actualiseren van een 
bewustgeworden en dus levend beginsel. Een dergelijk handelen kan heel goed 
tegelijkertijd een verbetering inhouden of kan daardoor tot een verbetering leiden. 
Waar ik evenwel afstand van neem, is een handelingsstructuur, waarbij men slechts op 
verbeteren uit is. 
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Nijkspositie is in deze niet geheel overzienbaar. omdat zowel het waardengehied als de 
factor tijd ongenoemd, althans impliciet. blijven. Mijn indruk is. dat Nijk door de 
koppeling handelen — verbeteren het handelen aan de toekomst ophangt. 
De notie handelen gaat ook met de factor tijd om. maar legt niet bij voorbaat vast welke 
tijd de nadruk krijgt. 
Het in de tijd plaatsen van handelen, zowel in het heden als op grond van het verleden 
als gericht op de toekomst, is van belang voor de kwaliteit van het handelen. In de 
situatie moet dan door betrokkenen aangegeven en ingevuld worden, welke verhou-
ding in de tijd de nadruk krijgt: verleden — heden of heden — toekomst. Ik verzet mij 
derhalve tegen een handelingsstructuur, waarbij de toekomst het leven van nu fixeert, 
zodat het heden geen levensruimte kent en terwijl wij onze wortels van het verleden 
laten uitdrogen. 
Ik besef, dat ik mij in feite ook met 'het verbeteren van handelen' inlaat. Een 
nuanceverschil in benadering of toch een ander verhaal? Wellicht heeft Nijk in het 
bijzonder een wetenschappelijk verhaal willen houden. terwijl ik de geestelijke dimen-
sie en de tijdsdimensie bewust erbij wil betrekken. 

T. Jorna 

(vervolg van pag. I97:) 

"humanisticpsychology" te maken heeft. "Het grootste deel van het leven van de mens 
bestaat uit gebeurtenissen en verschijnselen die niet reduceerbaar zijn tot natuurkun-
dige of biologische feiten of zelfs tot gedrag. (...) Het moedigste wat wij humanistische 
psychologen op dit moment kunnen doen, is een einde maken aan onze verliefdheid op 
kernfysici, gedragswetenschappers, ontwikkelingsbotanici en verder iedereen, die 
vanuit niet-bewuste gebieden van de realiteit wil extrapoleren. We moeten erkennen, 
dat menselijk leven een paradigma op zich is. Natuurwetenschapsmensen houden zich 
zonder aarzelen verre van antropomorfismen. Zo zou ik willen, dat humanistische 
wetenschappers zich verre houden van biologismen bij de studie van het menselijke 
bewuste leven". 

A. N. 



Rekenschap international 

Praxis 
Op 25 mei en 1 juni zond het Humanistisch Verbond een tweetal programma's 
uit, gewijd aan het fundamentalisme. In het forum had ook zitting de Joego-
slaafse filosoof Svetozar Stojanovic, een van de leden van de Praxis-groep. 
Wanneer men de term fundamentalisme tamelijk ruim zou willen omschrijven 
als een streven om terug te keren tot de bronnen of wortels van een bepaalde 
cultuur, dan is er iets voor te zeggen de activiteiten van de Praxis-groep 
fundamentalistisch' te noemen. Men wil immers over het starre, gebureaucra-
tiseerde stalinisme heen, teruggrijpen op de wortels van het marxisme: een 
radicaal-kritische humanistische emancipatiebeweging. 

Hiermee hebben we dan tevens het verschil met het godsdienstig getint fundamentalis-
me aangegeven dat op het ogenblik in de Verenigde Staten om zich heen grijpt. In 
tegenstelling tot de propaganda van de Amerikaanse 'morele meerderheid', is het 

Joegoslaafse streven om terug te keren naar het authentieke marxisme een dissidente 
beweging die met argusogen wordt gadegeslagen door de gevestigde autoriteiten. De 
Praxis-groep heeft dan ook meerdere keren felle kritiek te verduren gekregen en in 
1975 kreeg hun tijdschrift (vanaf 1964 werd een filosofisch orgaan gepubliceerd, 
eveneens Praxis geheten) zelfs een verschijningsverbod opgelegd. Omdat de Praxis-
groep een uitdrukkelijk humanistische filosofie voorstaat is het interessant in Reken-
schap hieraan aandacht te besteden, hetgeen in het verleden ook een aantal keren is 
geschied. 
Wat wil de groep? 
Een heldere voorstelling daarvan krijgen we uit het redactioneel waarmee het eerste 
nummer van 1980 opent. Na vijf jaar verschijningsverbod kon er weer een nieuw 
tijdschrift uitkomen, nu Praxis-international genoemd. Als redacteuren treden op: 
Richard J. Bernstein en de in humanistische kringen niet onbekende Mihailo Marko-
vic. Deze redacteuren worden dan terzijde gestaan door een uitgebreide raad waarin 
klinkende namen voorkomen als Shlomo Avineri, Tom Bottomore, Irving Fetscher, 
Jurgen Habermas, Ralph Miliband, Svetozar Stojánovic, Charles Taylor en anderen. 

Marxistisch-humanistische oriëntatie 
"At the moment there is no international journal of Marxist humanist orientation, despite 
the increasing urgency for it, and despite the fact that the progressive movements in the 
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1960's brought to life a whole generation of young intellectuals and social scholars who 
re-opened basic issues of Marx's theorv and the contemporarv world" 
Aldus de openingszin van het eerste nummer van 1980. Het tijdschrift zou een integre-
rende rol moeten vervullen, zo schrijft men verder, in het bevorderen van een kritisch 
bewustzijn ten aanzien van de wezenlijke beperkingen van de hedendaagse samenle-
vingen. Dit alles met als doel het scheppen van optimale historische voorwaarden voor 
menselijke emancipatie. De kritiek opde Joegoslaafse samenleving (volgens de autori-
teiten 'destructieve' kritiek) leidde, zoals gezegd, in 1975 tot een verschijningsverbod. 
Inderdaad was in Praxis vaak kritiek op de Joegoslaafse verhoudingen te onderken-
nen. Maar toch wilden de leden zich daartoe niet beperken. Men wilde uitdrukkelijk 
problemen van een meer algemene strekking aanpakken, zoals: de betekenis en 
vooruitzichten van het socialisme, menselijke vrijheid en gelijkheid: het analyseren 
van historische ontwikkelingen en begrippen als 'reïficatie' en 'creativiteit': en verder 
het bestuderenvan sociale revoluties, de bureaucratisering en de rol van de technologie 
in de samenleving. Het marxisme zou daarbij het theoretisch kader vormen en we 
vinden in de kolommen van Praxis dan ook namen van medewerkers als Gramsci 
Korsch, Lukács, Bloch, Marcuse, Fromm. Goldmann en anderen. 
Kenmerkend voor de analyses was, en is nog steeds, een zeker optimisme. "We are 
entering into a new era", lezen we in het redactioneel van het eerste nummer van 1980. 
"Irrationele winstgerichte produktie zal moeten worden vervangen" om de ontwikke-
ling van menselijke produktieve krachten te bevrijden van vervreemde arbeid en de 
veelvuldigheid aan menselijke behoeften te bevredigen. Een grondige verandering 
van sociale instituties en individuele levensstijlen is daartoe geboden, evenals demo-
cratisering en humanisering van alle aspecten van het sociale leven. 

Niet-dogmatisch marxisme 
De Praxis-leden staan in hun analyses zowel kritisch tegenover het orthodox-sovjet-
communisme als de kapitalistische systemen. "Het kapitalisme komt nu in een giganti-
sche economische recessie die begeleid wordt door werkeloosheid en chronische infla-
tie". Een groeiend wantrouwen met betrekking tot de traditionele politiek en een diepe 
legitimatiecrisis van het systeem zijn hiervan het gevolg. Ook dit vormt een object van 
onderzoek voor de Praxis-groep. Men richt zich op moderne problemen als de conse-
quenties van de ecologische crisis, alternatieve theorieën met betrekking tot technolo-
gie, het humaniseren van werkomstandigheden, de betekenis van de mensenrechten, 
vrouwenemancipatie etc. etc. Ook hierbij biedt het marxisme een theoretisch kader, 
maar het mag niet worden gehanteerd als een onaantastbaar systeem van vaste leerstel-
lingen: "If the tradition that Marx initiated is to be a living one, and is not to degenerate 
into dogmatism or scholasticism, then it becomes essential to confront honestly what in 
this tradition can be reconstructured, what needs to be modified or even abandoned". 
Een botsing met alle vormen van apologetisch, mystificerend en doctrinair denken, zo 
schrijft de Praxis-redactie, is onvermijdelijk. 
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Hoewel de leden zich expliciet voor ogen stellen het marxisme zèlf eveneens aan een 
kritische analyse te onderwerpen is er toch niet veel kritiek op Marx in de afgelopen vier 
jaargangen te vinden. Dat behoeft echter niet op tegenspraak met het redactioneel te 
wijzen. want het kan natuurlijk zijn dat de schrijvers er in alle oprechtheid van 
overtuigd zijn dat hiertoe geen aanleiding bestaat. Zo beschrijft Michael Harrington in 
Marxisme en democratie Marx en Engels als ware democraten (1/80) en haalt Mihailo 
Markovic in hetzelfde nummer het humanistisch element in het marxisme naar voren. 
"Een theorie over democratie in de socialistische maatschappij gaat uit van de algemeen 
filosofische premisse dat de mensen handelende wezens zijn, dat wil zeggen dat zij met 
een potentieel aan zelfbepaling zijn toegerust", aldus Markovic in Nieuwe vormen van 
democratie in het socialisme. De structuur van een nieuwe socialistische democratie zou 
de traditionele parlementaire staatsvorm moeten vervangen en ruimte creëren voor 
een netwerk van zichzelf regerende raden en vergaderingen. De produktiemiddelen 
kunnen dan niet het eigendom van de staat blijven, maar moeten daadwerkelijk 
gesocialiseerd worden. 

Socialisme en democratie 
Belangstelling voor het democratisch socialisme vinden we ook in het artikel van 
Michael Ltiwy over Rosa Luxemburg (1/80) en dat van Carol Gould over Socialisme en 
democratie. Richard Bernstein en Habermas besteden dan verder aandacht aan res-
pectievelijk het begrip 'negativiteit' en ontwikkelingsfasen in het werk van Herbert 
Marcuse .  
Habermas schetst hoe Marcuse zich ontwikkelde van een leerling van Heidegger tot 
een van Horkheimer en hoe hij zich tenslotte ook weer van het pessimisme van deze 
laatste wist los te maken om, geïnspireerd door het werk van Freud, te komen tot een 
overwinning van de dialectiek van de instrumentele rede. Ook voor dit artikel is een 
zeker optimisme dus kenmerkend; Habermas voelt zich sterker aangetrokken tot 
Marcuse dan het pessimisme van Horkheimer en Adorno. 
Irving Fetscher neemt in Het geloof in vooruitgang en ecologie in het werk van Marx en 
Engels diegenen op de korrel die Marx een typisch negentiende-eeuws scientisme 
verwijten. Marx, zo schrijft Fetscher, "stressed the necessity of a scientific planning of 
production that would conserve the environment and thereby avoid destruction of 
human life" (2/82). Het zijn pas Lenin en zijn volgelingen geweest die voor deze 
dimensie van Marx' werk geen aandacht hadden, waarmee opnieuw gedemonstreerd 
wordt dat het sovjet-communisme niet de legitieme erfgenaam van het marxisme 
genoemd kan worden, een stelling die verder wordt ontwikkeld in het artikel van 
Zogarka Golubovic over stalinisme en socialisme. De boodschap van Golubovic is 
eenvoudig: in tegenstelling tot wat veelvuldig wordt aangenomen kan het stalinisme 
niet als logisch voortvloeisel van de gedachten van Marx en Engelsworden beschouwd; 
veeleer is sprake van een radicale breuk tussen het werk van de grondleggers van het 
communisme en dat van de Georgische dictator. 
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Dit benadrukken van de discontinuïteit tussen het werk van Marx en het 'werkelijk 
bestaande socialisme' is iets dat voor de meeste artikelen hèt Leitmotiv vormt. Het kon 
dan ook niet anders of men moest wel in botsing komen met een van de meest 
gezaghebbende moderne interpretaties van het corpus Marx ianum • namelijk die van 
Leszek Kolakowski, zoals ontwikkeld in zijn driedelige studie Main currents of Mar-
xism (1978). 
Kolakowski heeft zich ontwikkeld van een orthodox marxistisch denker tot iemand die 
op het ogenblik een flirt met de katholieke kerk en religieuze transcendentie niet 
schuwt. Terwijl hij aanvankelijk streefde naar een vrijheidslievend marxisme is hij 
geleidelijk tot een afvallige geworden, die beweert dat het stalinisme één van de 
mogelijke legitieme interpretaties van het werk van Marx vormt — precies de stelling 
dus die in Praxis in alle toonaarden bestreden wordt. Let wel: Kolakowski verdedigt 
niet dat het Stalinisme de enige mogelijke of logisch onvermijdelijke uitwerking van de 
gedachten van Marx en Engels is. Hij gaat in zijn kritiek dus niet zover als de Franse 
Nouveaux Philosophes of de onlangs overleden socioloog-filosoof Raymond Aron aan 
wie samen met Kolakowski de Erasmus-prijs werd toegekend. Niettemin beschrijft 
Kolakowski met zoveel verve hoe in het werk van Marx en Engels zelf de wortels van 
het Stalinisme te vinden zijn, dat in Praxis No. 3, '81 door Wartofsky kritisch stelling 
wordt genomen tegen deze sterke accentuering van totalitaire trekjes bij Marx. 

Wat Marx werkelijk heeft gezegd ... 
Volgens Kolakowski is het marxisme wezenlijk eschatologisch en soteriologisch van 
aard. Hij zoekt de wortels van het 'wetenschappelijk' socialisme dan ook eerder in een 
mythisch-platoons denken, aangevuld met Augustinische geschiedfilosofie, dan in het 
Franse materialisme en het Engelse denken over politieke economie. Vooral het 
historisch determinisme van Marx wordt door Kolakowski van de hand gewezen als 
politiek fnuikend. Als de geschiedenis een immanent doel heeft, waarin alle menselij-
ke vervreemding en lijden uiteindelijk overwonnen zou zijn, dan is voor het bereiken 
van een dergelijk doel alles geoorloofd. Dat was de uiteindelijke legitimatie voor de 
Stalinistische terreur, zo zegt Kolakowski. En deze gedachten zijn ook aan het werk 
van Marx zelf niet vreemd: to say that Marx did not intend the totalitarian version of his 
theory is not to say that that version is a mistake and nothing more. Hoewel Kolakowski 
dit niet expliciet stelt, verwijt Wartofsky hem dat in de Main Currents eigenlijk 
gesuggereerd wordt dat een niet-totalitair marxisme moeilij k denkbaar is. "Kolakows- 
ki proposes that Stalinism finds its direct sources in a 'correct' interpretation of the core of 
Marx's philosophy and of his historical materialism" . En dat is een stelling die Wartofs-
ky van de hand wijst en die natuurlijk ook door de overige Praxis-leden en sympathisan-
ten met het Joegoslaafs revisionisme zal worden verworpen. Vooral verbolgen is 
Wartofsky over een opmerking uit het derde en laatste deel van de Main Currents: 
"Marx's intentions are not the deciding factor in a historical assessment of Marxism, and 
there are more important arguments for freedom and democratie values than the fact that 
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Marx, ifonelookscloselv, wasnotsohostiletothosevaluesasmightatfirstappear"—een 
steek die inderdaad de Praxis-groep wel in het hart raakt. Wartofsky noemt deze 
conclusie "hoth perverse and arrogant". 

Neoconservatisme 
In het laatste nummer van '82 vinden we dan verderstukken van Lukes en Covoski over 
mensenrechten en een interessant artikel van Helmut Fahrenbach over de filosofie van 
Ernst Bloch. Belangwekkend uit de jaargang '83 is vooral een artikel van Jiirgen 
Habermas. getiteld Die Kulturkritik der Neokonservativen in den USA und in der 
Bundesrepublik: Ober eine Bewegung von Intellektuellen in zwei politischen Kulturen. 
Habermas vergelijkt daarin het neoconservatisme van Amerikaanse denkers als Nor-
man Podhoretz en Irving Kristol met conservatieve Duitsers als Ritter, Forsthoff, 
Gehlen en anderen. 
Wat de toekomst voor de Joegoslavische Praxis-groep zal zijn moet worden afgewacht. 
Uit de kranten kunnen we opmaken dat de vrijheid van gedachte en meningsuiting op 
het moment weer aan alle kanten wordt beknot. In politiek opzicht gaat de groep dus 
een moeilijke tijd tegemoet. Persoonlijk heb ik ook niet de indruk dat Marx-interpreta-
ties die het humanistisch element in zijn werk benadrukken terrein winnen op die van 
Aron. Kol akowski en de Nouveaux Philosophes. Vanuit de politieke situatie in Joego-
slavië gezien is het echter bijzonder effectief systeemkritiek uit te oefenen met een 
beroep op Marx. omdat wanneer men dat niet zou doen men zichzelf als serieuze 
discussiepartner zou diskwalificeren. 
Maar hoe dat ook zij, Praxis is een tijdschrift met interessante artikelen van een hoog 
niveau. Wie daarover meer wil weten kan zich richten tot: Praxis International, Basil 
Blackwell Publisher, 108 Cowley Road, Oxford OX41 JF, England. 	

PC 

Journal of Humanistic Psychology 
Het voorjaarsnummer 1984 geeft aan de hand van kwalitatief goede en interessante 
artikelen een aardige inkijk in de richtingenstrijd binnen de beweging van de "huma-
nistic psychology". 
Elisabeth Campbell evalueert in Humanistic Psychology, the End of Innocence op 
verzoek van de redactie van de Journal de ontwikkeling sinds de zestiger jaren. 
Daartoe interviewde ze 36 leidende figuren binnen die beweging. Er is overeenstem-
ming over een aantal algemene ontwikkelingen. Allereerst die naar een zekere rijp-
heid, de protestfase is voorbij, het schoppen tegen de schenen van de gevestigde 
psychologie. Men richt zich nu op de opbouw van een theoretisch kader. Daarbij speelt 
de holistische benadering een grote rol: men streeft integratie na van de cognitieve, 
affectieve, fysieke en spirituele dimensies. Er is tenslotte sprake van een grotere 
acceptatie van de "humanistic psychology" door maatschappij en gevestigde psycholo-
gie. Campbell noteert ook een aantal punten van kritiek. In de eerste plaats het 
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egocentrische aspect, het gevaar van het bevorderen van het Ik-tijdperk. Verder het 
gevaar van het onbesuisd toepassen van ingrijpende therapeutische technieken met 
daaraan gekoppeld de vraag naar de effectiviteit ervan. Een ander kritiekpunt is het 
elitaire karakter: "het is in de eerste plaats een zelfhulpgroep geweest van vooral blanken 
uit de middenklasse en het Westen" (van de VS). 
Als zonder meer positief te waarderen kenmerken van de "humanistic psychology" 
ziet Campbell de aandacht voor existentiële en ethische menselijke waarden, de 
groeigerichtheid ervan met prioriteit voor menselijke behoeften en aandacht voor de 
"subjectieve factor", de holistische aanpak en vooral de positieve, wil-tot-leven-
bevestigende mentaliteit ervan. Ze ziet speciale kansen op de gebieden van opvoeding. 
geneeskunde, psychologie, geestelijke gezondheidszorg èn politiek. Vooral dit laatste 
terrein biedt een belangrijke uitdaging. De "humanistic psychology" zou alle bronnen 
en vaardigheden die tot haar beschikking staan, ten dienste moeten stellen van de 
sociaal-politieke en culturele verandering van de maatschappij. 
Een heel ander verhaal biedt Journey bevond Belief van Roger Walsh. Het zijn de 
lotgevallen van de psychiater (á la onze Jan Foudraine), die zich in meditatie stort, al 
zijn verdringingen "tegenkomt", veranderde bewustzijnstoestanden meemaakt, van 
de gewone werkelijkheid wegdrijft, als psychiater door zijn collega's nauwelijks meer 
serieus genomen wordt, maar uiteindelijk zijn innerlijke balans terugvindt na in 
contact gekomen te zijn met de psychologie van Oosterse religies. I lij is onze cultuur als 
"één grote samenzwering tegen zelfkennis" gaan zien, of als "één gemeenschappelijke 
hypnose". Hij erkent dat zijn gedrag op buitenstaanders wel de indruk van egotripperij 
zal maken. Hij erkent eveneens, dat dat soms ook het geval was tijdens het hele proces. 
dat hij meemaakte. Maar: "in tegenstelling tot vele populaire misvattingen leidt deze 
soort onderzoekingstocht uiteindelijk eerder van narcistisch egocentrisme af dan er 
naartoe". 
In Toward a Somatic Understanding of Selfgaat de chemicus/psycholoog Carl Ginsburg 
in op een aantal bezwaren tegen de theorieën van Rogers en Maslow. Een belangrijk 
bezwaar is dat van het biologisch reductionisme. Maslow zou met zijn theorie van de 
behoeftenhiërarchie de vrije en kiezende mens gereduceerd hebben tot een wezen, dat 
slechts biologische behoeften tracht te bevredigen. Een identiteit, een "zelf—  kan zo 
nooit ontstaan in deze opvatting. Daarvoor is vrije interactie met de omgeving/ 
maatschappij en kritische zelfreflectie nodig. Ginsburg is het hier gedeeltelijk mee 
eens, maar noemt Maslows opvattingen geen reductionisme. Hij haalt er de systeem-
theorie bij en de opvattingen van de Belgische chemicus/Nobelprijswinnaar 1977 Ilya 
Prigogine over de "dissipatieve" (energie consumerende) structuren. Levende syste- 
men hebben volgens hem een cirkelvormige structuur, die zij zelf in stand houden door 
energie van buitenaf te "consumeren". Het menselijk organisme is te beschouwen als 
zo'n dissipatieve structuur en is in wezen een "proto-zelf". De processen binnen het 
organisme zijn wezenlijk anders dan die van het organisme erbuiten. Op basis van dat 
proto-zelf van het lichaam ontstaat na interactie met de buitenwereld, waarin energie 
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opgenomen wordt, een "zelf", een persoonlijkheid. Maslow reduceert dus niet de 
mens tot zijn biologische behoeften. Hij geeft er wèl de biologische voorwaarden voor, 
waaronder een "zelf" zich kan ontwikkelen. Met kritische reflectie, datgene wat ons 
van het dier onderscheidt, alléén komen we niet tot zelfverwerkelijking. Het erbij 
betrekken van de biologische fundamenten is het tegendeel van reductionisme te 
noemen. 

Ken Wilber bespreekt Sheldrake's Theory of Morphogenesis. Een belangrijk pro-
bleem in de biologie is de vraag hoe de vorm van de levende organismen tot stand komt 
(morfogenese). Er bestaan drie soorten theorieën dienaangaande. De vitalistische 
theorie (Hans Driesch, 1914) veronderstelt, dat ieder organisme een karakteristieke 
vitale kracht in zich heeft, die de vormgeving bepaalt. Een tweede soort zijn de 
organisniische theorieën. In plaats van het wat vage begrip vitale kracht veronderstel-
len deze het bestaan van morfogenetische energievelden, die de vorm bepalen (Wad-
dington . Thom, 1975). Een derde soort zijn de meer "Platoonse" theorieën, die een 
archetypisch, tijdloos karakter aan die energievelden toekennen. Pas langzamerhand 
in de loop van de evolutie zijn deze geactualiseerd in de vormen van de plant- en 
diersoorten, zoals wij ze kennen (Goodwin, 1979). Sheldrake nu komt met een nieuw 
soort theorie (A New Science of Life, 1981), die niet alleen de morfogenetische 
energievelden wil beschrijven, maar ook de ontwikkeling ervan wil verklaren. Zijn 
hypothese is, dat abstracte vormen (energievelden), als ze eenmaal bestaan, op zich de 
oorzaak zijn van het voortbestaan waar ook ter wereld van dezelfde vormen. Als 
voorbeeld geeft hij het bekende en raadselachtige feit, dat complexe organische 
verbindingen de eerste keer moeilijk uitkristalliseren, maar dat ze dit, wanneer dit 
eenmaal gebeurd is, — waar ook ter wereld — makkelijker doen. Wilber heeft enkele 
bezwaren. Volgens hem kunnen de morfogenetische velden niet louter abstract zijn, 
maar toch op de een of andere manier óók uit — weliswaar zeer ijle — materie bestaan. 
Verder ziet hij niet in, dat de morfogenetische velden zich zó maar over de hele wereld 
kunnen doen gelden. Niet plaatsgebonden informatieoverdracht is een in de natuur 
zeer sporadisch voorkomend verschijnsel (in de kernfysica het theorema van Bell). 
Een derde bezwaar oppert Wilber tegen Sheldrakes afwijzing van archetypische 
gegevens. Al zijn belangrijke begrippen zijn immers archetypisch, zoals energie, 
vorm, genese, enzovoort. Wilber vindt Sheldrakes theorie revolutionair, met toepas-
singsmogelijkheden in sociologie, anthropologie, psychologie. Ze heeft daarbij het 
voordeel eventueel eenvoudig gefalsifieerd te kunnen worden. Hij ziet Sheldrake als 
een der eerste echte New Age-wetenschapsmensen, die tenminste niet in de fout is 
gegaan (als Pribram, Zukav en de vroege Capra) de kosmische waarheid in de kernfysi-
ca alleen te zoeken. 
Maureen Miller O'Hara begrijpt in Reflections on Sheldrake, Wilber and "New Scien-
ce", niet, wat Sheldrake als een van de nieuwe New Age-beroemdheden met de 

(slot op pag. 190) 



Losse notiti s 

Toen "de beschaafde klit aan de jas van Goethe" zoals Ter Braak Eckerman 
noemde, de grote meester vroeg, wat hij dacht van de pas begonnen 19de 
eeuw, antwoordde Goethe: "Het wordt de eeuw van het geld, de snelheid en van 
de middelmatigheid". En hoe zou de laatste der allesweters over de 20ste eeuw 
geoordeeld hebben? Een eeuw van nog meer hebzucht, nog grotere snelheid 
en nog drukkender middelmatigheid? Misschien wel; optimistisch zou hij er 
zich niet over uitgelaten hebben. Wellicht zou hij er het geweld en de redeloos-
heid bij genoemd hebben. 

Nu zijn zulke algemene uitspraken altijd op z'n best halve of kwart waarheden, die 
meer zeggen van de man, die ze uitspreekt dan dat zij een zekere objectiviteit vertonen, 
maar het is interessant om het oordeel te vernemen van mensen, die het gezicht van een 
tijd mede bepaald hebben. Als men nu naar kenmerken van de 20ste eeuw zoekt, zoals 
Jan Romein deed in zijn magnum opus "Op het breukvlak van twee eeuwen", dan 
blijken de relativering, de vervaging van grenzen en de devaluatie van definities 
kenmerken te zijn van de eeuw die ten einde loopt. Het zal nog wel minstens vijftig jaar 
duren voor er van een beeld sprake kan zijn, omdat er afstand tussen beschouwer en 
object moet zijn, maar de relativering is onmiskenbaar. Ruimte en tijd zijn relatief, de 
grens tussen dood en leven is vervaagd, evenals de grens tussen geest en materie, goed 
en kwaad, ziekte en gezondheid, onderbouw en bovenbouw in Marx' terminologie 
enzovoort. Wij weten bijna niets meer zeker, zoals de negentiende-eeuwer zeker 
meende te weten en het wachten is op een moderne Swift, die, hij een reis van een 
moderne Gulliver, niet alleen op de betrekkelijkheid van klein en groot, maar op alle 
relativiteiten zou wijzen. 

Poëzie en proza 
Snel verlaat ik deze hoogdravende beschouwing om op een terrein te komen, waar de 
definities en de grenzen al geruime tijd ondergesneeuwd zijn, zoals dat tegenwoordig 
zo winters gezellig heet; het verschil tussen poëzie en proza. 
In de 18de en de 19de eeuw was voor velen het eindrijm een belangrijk kenmerk van de 
poëzie. Voor de Griekse en Romeinse gedichten sloot men de ogen, evenals voor de 
Germaanse epen, die het begin- en het middenrijm bezaten. Toen de eis van het 
eindrijm verbleekte (de laatste rest ligt nog in het heerlijk avondje van de Sint) kwam 
de eis van het vaste metrum als het kenmerk van de poëzie. Er waren zes of acht metra 
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en die moesten heersen in de verschillende genres, die een vast aantal regels moesten 
bevatten. Maar toen duidelijk werd, dat ook proza een vast ritme heeft—zoals een mens 
aan zijn loop herkenbaar is — vielen alle uiterlijke kenmerken weg. Niet in de vorm 
maar in de inhoud moest het verschil gezocht worden. Het vers is geconcentreerd 
( krachtvoer ), het bevat vergelijkingen, symbolen van gevoelens, het verhaalt niet 
maar geeft een gemoedstoestand weer. Maar ook deze verschilpunten tussen proza en 
poëzie waren onvoldoende en de belangstelling voor het onderscheid nam af. De 
moderne poëzie mist alle vroeger geformuleerde kenmerken. Wel bleef de klank een 
zekere rol spelen. Met de hoge klinkers kunnen vrolijke zaken worden uitgedrukt, met 
de lage sombere gevoelens, maar ook de klank is geen vast kenmerk. De klankwaarde 
is wel een van de oorzaken, dat het vertalen van poëzie een schier onmogelijke opgave 
is. Wie de klankwaarde (zou die met de sleutel in de muziek vergeleken kunnen 
worden? ) kan behouden is een echte, begaafde vertaler. En eindelijk ben ik waar ik 
wezen wilde. Jan Jonk heeft de moed gehad en de volharding om, nog eens, de 
sonnetten van Shakespeare te vertalen en ik wilde alleen maar zeggen, dat ik diep mijn 
pet afneem voor het resultaat van zijn herculische arbeid.* Eén illustratie: 

Sonnet 65. 

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sen, 
Bot sad niortalitv o'ersways their power, 
How witli this rage skiall beauty hold a plea, 
Whose action is no stronger than a flower? 
0 how shall sumnzer's honey breath hold out 
Against the wrackful siege of badring days, 
When rocks impregnable are not so stout, 
Nor gates of steel so strong but time decays? 
0 fearfiil meditation; where, alack, 
Shall time's best jewel from time's chest lie hid? 
Or what strong hand can hold his swift foot back? 
Or who his spoil or beauty can forbid? 
0 none, unless this miracle have might 
That in black ink nov love may still shine bright. 

Als steen, brons, aarde, einderloze zee 
hun kracht vernietigd vinden en vergaan, 
dan sleurt geweld ook schoonheid met zich mee, 
die zacht is als een bloem, kort van bestaan. 
Hoe houden zoete zomergeuren stand, 
dagelijks belegerd, gebeukt bovendien, 
als ondoordringbare rots en stalen band 



zo sterk zich door de tijd verpulverd zien? 
0 huiveringwekkend angstgevoel! Want hoe 
is tijds juweel ooit veilig voor tijds schrijn; 
wie werpt zijn snelle voet de handschoen toe. 
verbiedt hèm buit of hèm de prooi te zijn? 
0, geen, tenzij dit wonder blijft voorgoed. 
dat zwarte inkt mijn liefde stralen doet. 

Iedere nieuwe generatie van schrijvers zet zich af tegen de voorgaande. Dat is blijkbaar 
nodig. Zo laten een aantal jonge Vlaamse schrijvers geen stuk heel van de pas 
gestorven Marnix Gijsen en zo is de pas gestorven J. B. Priestly al knap in het 
vergeetboek geraakt. Nee, tot de grootste romanciers behoorden zij niet, maar zij 
hebbentallozen zeldzaam weten te boeien. Zij hebben dan niet zo diep in de menselijke 
geest gegraven als de grote pieten. maar misschien juist daardoor hebben zij de lezers 
voortdurend laten knikken bij de schokken der herkenning. Voor hen was het leven 
nog niet walgelijk en absurd. Maar ik houd maar gauw op met het aanprijzen, want ik 
ben een oud man, "die 't venster sloot". Probeert u het nog eens te lezen, "The Bood 

companions" van Priestly en "Telemachus in het dorp" van Gijsen. In mijn ogen 

verrukkelijke boeken, maar ik heb bij de ouderdom behorende oude ogen. 

H. Bonger. 

* Shakespeares sonnetten in de vertaling van J an J onk werd uitgegeven door uitgeversmaatschap-
pij Tabula in Amsterdam en kost f 35,—. 
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